ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ»

ЗМІСТ

ВСТУП

3

1. АНАЛІЗ ФОНДОВИХ ТА АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ
1.1 Відомості про реконструкцію Іллінської церкви у 1869 р.
1.2Про висоту підлоги у церкві та зміни рівня денної поверхні
навколо неї
1.3Про археологічні дослідження у 19 ст.
1.4Відомості про археологічні дослідження у церкві у 20 ст.
1.5Висновки

4
4
6
9
14
19

2. ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕРЕДИНІ ЦЕРКВИ
2.1Методика георадарних досліджень
2.2Результати досліджень по підлозі церкви георадарами VIY-3300 та VIY-3-125
2.3Результати досліджень по підлозі церкви георадаром VIY-3500
2.4Модель похованого об’єкту та його аналогії
2.5Дослідження стін георадарами VIY-2-300 та VIY-3-500
2.6Висновки

21
21

3. ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НАВКОЛО ЦЕРКВИ
3.1Аерофотознімання з БПЛА та створення ортофотоплану
3.2Результати георадарних досліджень
3.3Методика та результати досліджень методом томографії
електричного опору
3.4Документування наявних у пагорбі церкви штучних
порожнин
3.5Висновки

45
45
46

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Перелік посилань

58
60

23
28
34
40
43

50
55
57

2

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ»

ВСТУП
Даний звіт підсумовує результати кількох серій геофізичних досліджень,
виконаних методами георадаолокації (георадарні вимірювання, GPR-ground
penetrating radar) та томографії електричного опору на постійному струмі
(електротомографія, ERT – electric resistivity tomography) всередині Іллінської
церкви в Суботові та на прилеглій до неї території. Вимірювання проводилися
в жовтні 2018 р. – березні 2019 р. археолого-геофізичною групою Київського
університету імені Тараса Шевченка у складі Хоменко Р., Чернова А., Бондар
К. при участі незалежного дослідника Ільчишина І. за сприяння зав. відділу
«Суботівський історичний музей» Національного історико-культурного
заповідника «Чигирин» Кукси Н. Роботи виконані на замовлення громадської
організації «Фонд Великий Льох».
Коректна інтерпретація геофізичних даних з метою виявлення похованих
археологічних об’єктів та споруд неможлива без залучення інформації про
попередні втручання до культурного шару. Важливими джерелами такої
інформації є архівні та фондові матеріали архітектурних реконструкцій та
археологічних досліджень 19-20 ст. Тому даний звіт містить аналіз архівних
матеріалів 1862-1890 рр. щодо архітектурної реконструкції Іллінської церкви,
відомості про реконструкції 1977, 2006 р., а також археологічних досліджень
пам’ятки у 1954, 1970, 1971, 2006 рр. Нами складений план археологічної
вивченості території Іллінської церкви який грунтується виключно на
першоджерелах – архівних і фондових матеріалах.
Після ретельної обробки та комплексної інтерпретації геофізичних даних
сукупно з історичними відомостями, нами визначені місця, де може
знаходитись поховальна споруда Б. Хмельницького, окреслені перспективні
напрямки подальших археологічних досліджень, важливих для встановлення
історичної правди.
За ініціативою громадської організації «Фонд Великий льох», замовника
робіт, результати передаються кандидату історичних наук, старшому
науковому співробітнику відділу давньоруської та середньовічної археології
Інституту археології НАН України Л.І. Виногродській для використання при
проведенні розкопок на території Іллінської церкви в Суботові у 2019 р. за
відкритими листами № 060/01746 (форма 1) та №059/01745 (форма 2) від 11
лютого 2019 року і Дозволами Міністерства культури України № 22-026/19 від
3 квітня 2019 року на проведення археологічних розкопок на території
Іллінської церкви (17 ст.) та № 22-027/19 від 3 квітня 2019 року на проведення
наукових археологічних розвідок з правом шурфування на території
заповідника та його округи в с. Суботів Чигиринського р-ну.
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1. АНАЛІЗ ФОНДОВИХ ТА АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ
Важливими джерелами просторової інформації, які характеризують стан
збереженості культурного шару в Іллінській церкви та навколо пам’ятки, є
архівні та фондові матеріали архітектурних реконструкцій та археологічних
досліджень 19-20 ст. Даний розділ містить аналіз архівних матеріалів 18621890 рр. щодо архітектурної реконструкції Іллінської церкви, відомості про
реконструкції 1977, 2006 р., а також про археологічних досліджень пам’ятки у
1954, 1970, 1971, 2006 рр.

1.1

Відомості про реконструкцію Іллінської церкви у 1869 р.

Відомо, що Свято-Іллінська церква була збудована впродовж 1651-55 р.,
в 1869 р. її було вперше капітально відремонтовано. Тоді ж за рахунок казни з
залученням коштів релігійної громади було прибудовано галерею і
споруджено цегляну дзвіницю. Вiдновлена Богданова церква була освячена 30
вересня 1869 року [Кукса, 2011 (1); Кукса, 2011(2)].
Коротко розглянемо архівні відомості з цієї реставрації, важливі для
розуміння того, як змінювалась структура пам’ятки та її культурний шар.
У Державному архіві Київської області (ДАКО) знаходиться справа «О
выдаче пособия казны на постройку церкви в с.Субботовке» (Ф.17, оп.1,
спр.375), розпочата 14 квітня 1868 р., в якій міститься переписка щодо
побудови дзвінниці. Справа містить найбільш раннє з усіх відомих
архітектурних креслень церкви, на якому відображений її стан до
реконструкції 1869 р., а отже можна стверджувати, що цей план відображає її
первинне планування за часів Б.Хмельницького. На кресленні присутній
також проект прибудови дзвінниці безпосередньо до будівлі церкви з
південного-західного боку, який однак, не був реалізований (рис. 1).
У Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г.
Заболотного (ДНАББ) виявлені фотокопії з архівних справ ЛВІА
(Ленінградське відділення Інституту археології) АН СРСР (зараз ІІМК
(Інститут історії матеріальної культури) АН РФ, м. Санкт-Петербург),
зроблені науковим співробітником відділу історико-архітектурних досліджень
Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури та містобудування
(НДІТІАМ) О.Тищенком у 1992 р. Виявлений документ містить 43 сторінки.
Зокрема, там міститься переписка 1888-1891 рр. про передачу до Академії
мистецтв та Імператорської Археологічної Комісії матеріалів про Іллінську
церкву. До переписки додається 8 зображувальних сюжетів загального
вигляду Іллінської церкви та її церковного начиння. Крім того, додається
метрика Іллінської церкви, складена у жовтні 1888 р. вчителем Медведівської
4
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Церковно-приходської школи Олексієм Татаровим [Метрика для получения
верных сведений… 1888]. У метриці в розділі «Наружные части церкви»
зазначено таке.

«Церковь построена в форме квадрата и имеет один этаж. Над самой средней
частью храма устроен чердак очень высокий, пол которого по своей форме
соответствует сводам церкви. С правой стороны церкви около средней колонны немного
к западу находится склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимофея,
забросанный мусором во время перестройки церкви.»

Крім того в Метриці сказано, що храм збудований з дикого каменю,
колони, як зовнішні так і внутрішні, облицьовані цеглою.
«Стены храма выкладены сплошною кладкою… Стены храма в общем имеют свой
прежний вид; в 1869 г. они были оштукатурены как внутри так и снаружи.
В западной стене есть два прохода, один на хоры, а другой с хор на чердак. Толщина
стен 2 аршина 10 вершков*»
*1 вершок = 4,4 см
1 аршин = 71,12 см

Рисунок 1 - План Іллінської церкви станом на 1868 р. [ДАКО…]
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1.2 Про висоту підлоги у церкві та зміни рівня денної поверхні
навколо неї
Про висоту підлоги в церкві до реконструкції 1869 р. письмових
відомостей немає.
Однак є підстави вважати, що під час цієї реконструкції підлога храму
була поглиблена. Одразу після реставрації церква була переведена в розряд
приходських, і поглиблення підлоги було необхідно, щоб більше людей могли
бачити, що відбувається біля вівтаря.
«Разность в возвышении помостов частей храма следующая: помост колокольни
выше помоста галереи на 10 верш., помост галереи выше помоста входа в среднюю часть
храма на 3 верш., помост входа выше помоста самой средней части храма на 4 верш….»
[Метрика…, 1888].
«Такое постепенное возвышение помостов вероятно сделано с целью чтобы
молящиеся, стоящие далеко от алтаря, могли бы видеть все священнодействие»
[Метрика…, 1888, c.28].

Рівень підлоги після реставрації 1869 р. можна бачити в кіносюжеті,
присвяченому розкопкам Р.Юри, відзнятому у 1970 р. [Радянська Україна,
1970] Цей рівень відповідає сучасному.
Привертає до себе увагу сучасна фотографія інтер’єру Іллінської церкви
з книги C. Кілессо [Кілесо, 2000], де можна бачити, що до вхідний дверний
отвір ходу, що веде на хори, знаходиться на висоті біля 0,5 м над рівнем
підлоги (рис. 2) і до нього приставлені дерев’яні східці. Це можна спостерігати
і зараз. На нашу думку, ця конструктивна особливість може розглядатися як
доказ на користь того, що оригінальна підлога в храмі була вища, ймовірно,
сягала рівня вхідних дверей проходу на хори у західній стіні.
Щодо початкового рівня денної поверхні, то про нього можна судити з
малюнків П. Сплетсера (1825), Т. Шевченка (1845 р.), К. Пржичиховського
(1861) (рис. 3,а,б,в). На них можна бачити наполовину відкритий цоколь
церкви, тобто рівень денної поверхні приблизно відповідав сучасному, або був
трохи вищий.
Однак в ході реконструкції 1869 р. цоколь був повністю засипаний (рис.
3 г, д). Можна стверджувати, що така ситуація зберігалася до 1977 р., тобто
під час досліджень Г. Логвина у 1954 р., Р. Юри у 1970 р., П. Горішнього у
1971 р.
Суттєві реставраційно-відновлювальні роботи були виконані у 1970-х рр.
за проектом архітектора С. Кiлессо, який прагнув відновити первинний вигляд
храму. Реставрацiйнi роботи тривали до 1977 р. [Кукса, 2011]. При цьому
цоколь храму був знову відкритий на висоту 1 м, а рівень підлоги лишився
таким, як був.

6

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ»

А)

Б)
Рисунок 2 – Кадр з кіносюжету про Суботів (1970 р.) [Радянська Україна,
1970], на якому видно символічний надгоробок, а також рівень підлоги церкви
(А); інтер’єр Іллінської церкви за [Кілессо, 2000] (Б).
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А)

В)

Д)

Є)

Б)

Г)

Е)

Ж)

Рисунок 3 – Зображення Іллінської церкви: А - гравюра П.Сплетсера (1825 р.), Б) малюнок Т. Шевченка (1845 р.), В - малюнок К. Пржичиховського (1861 р.), Г - малюнок
Г.Логвина (1947 р.), Д - фотографія з звіту Р.Юри (1970 р.) [Юра, 1970], Е - фотографія з
книги [Памятники градостроительства…т. 4, 1986], Є,Ж – сучасний вигляд.
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Таким чином, рівень денної поверхні навколо церкви змінювався
щонайменше два рази, під час реконструкцій 1869 та 1977 рр. Сучасний рівень,
ймовірно, є трохи нижчим від рівня першої половини 19 ст., можна
припустити, що він приблизно відповідає рівню при побудові церкви
(середина 17 ст.). З часом рівень грунту трохи підвищився внаслідок існування
цвинтаря під стінами церкви. Під час реконструкції 1869 р. цоколь церкви був
повністю засипаний землею, і в такому стані церква простояла до
реконструкції 1977 р., коли архітектор С.Кілессо знову повністю відкрив
цоколь, понизивши рівень грунту на 1 м.
Початковий рівень підлоги в церкві, ймовірно, був вищий за сучасний на
0,5 м (на висоту сходинки до вхідного отвору проходу, що веде на хори). Під
час реконструкції 1869 р. рівень підлоги в центрі нави був понижений, він
зберігся і після реконструкції 1977 р. і дотепер.
1.3Про археологічні дослідження у 19 ст.

Тепер уже заходились
Древности шукати
У могилах...
(Т. Шевченко, містерія «Великий Льох», Три ворони)
А коло льоху вже проснулись
І заходилися копать.
Копають день, копають два,
На третій насилу
Докопалися до муру
Та трохи спочили.
Поставили караули.
Ісправник аж просить,
Щоб нікого не пускали,
І в Чигрин доносить
По начальству. Приїхало
Начальство мордате,
Подивилось. «Треба, — каже, —
Своди розламати,
Вєрнєй дєло...». Розламали,
Та й перелякались!
Костяки в льоху лежали
І мов усміхались,
Що сонечко побачили.
От добро Богдана!
Черепок, гниле корито
Й костяки в кайданах!
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…
Так малий льох в Суботові
Москва розкопала!
Великого ж того льоху
Ще й не дошукалась.
(Т. Шевченко, містерія «Великий Льох», Три лірники)

На думку історика Т. Гедзя, з якою ми схильні погодитись, поема
Шевченка "Великий льох" може розглядатися як свідоцтво про реальні
археологічні розкопки, що проводились в Суботові.
Згідно з її текстом на місці, де стояла визначна споруда часів
Б.Хмельницького, було розрито підземелля із скелетом.
«Стосовно реальності розкопок у Суботові, відображених у поемі, йдеться і в
коментарі Ю. О. Івакіна – це розкопки, що проводилися "за участю офіційних осіб.
Відомостей про археологічні розкопки в Суботові в 40-х роках XIX ст. ми не
знайшли. Щоправда, І. Я. Айзеншток у коментарях до російського видання
Шевченка пише про великі археологічні розкопки в Суботові у 1940-х роках. Проте
в жодних матеріалах з історії Київської археографічної комісії, яка в ці роки
здійснювала дослідження "древностей" на Київщині, про розкопки в Суботові не
згадується. Саме в цей час експедиція археографічної комісії розкопувала могилу
Перепетиху (Васильківський повіт)"[Івакін, коментарі]. П. В. Жур датував події
"Великого льоху" 1843-м роком, бо саме тоді над Україною спостерігалася згадана
в поемі комета [Жур, 1979]. Але археологічні роботи на українських землях
активізувалися саме в 1845 році. "Исполняя Высочайшую волю, Коммиссия
немедленно приступила к исполнению новых обязанностей. Пригласив в состав
своих членов проф. А. И. Ставровского, … она в июне того же 1845 года выработала
обширную программу археологических изысканий, после чего проф. Ставровский и
академик Солнцев немедленно были командированы в г. Овруч для исследования
развалин древнего Васильевского храма, а проф. Иванишев занялся раскопкой
кургана Перепитихи, въ Васильковском уезде. … В том же 1845 году были
произведены многочисленные раскопки и разведки в Киеве и в его окрестностях, въ
Овруче, Василькове, Искорости и въ др. местах"[Левицький, 1911]. Тарас Шевченко,
імовірно, був присутній на розкопках кургану Переп’ятиха наприкінці червня – на
початку липня 1845 року, та, як доведено, на розкопках кургану Перепет (Переп'ят)
2–14 липня 1846 року [Сергієнко, 1985]. Чи не був візит Шевченка у Суботів у 1845
році також наслідком доручення бути присутнім на розкопках? Урядник, який
керував розкопками, зірвав злість на козакові Якименку, чия клуня, за словами
Шевченка, стояла "на місці, де були Богданові палати". Ю. О. Івакін вважав, що
Богданів будинок (“палати”) і є "Богдановими руїнами", зображеними на
однойменному малюнку Шевченка, тобто оборонною спорудою-донжоном. А
отже, розкопки 1845 року відбувалися усередині фундамента оборонної споруди
[Івакін, коментарі..]. Але докази того, що Шевченко вважав "Богданові руїни"
рештками Богданового будинку, відсутні.» [Гедзь, 2001]

Наразі можемо робити лише припущення.
Зокрема, чи не можна вважати фрагмент містерії описом розкриття
склепу Б.Хмельницького, про який пише О.Татаров у Метриці церкви
[Метрика, 1888]?
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Або, чи знайдені П.Горішнім у 1971 р. два проломи у фундаменті церкви
не утворилися внаслідок руйнування муру, описаного в містерії?
На ці питання однозначну відповідь можуть дати лише грунтовні
археологічні дослідження.
1.4 Відомості про археологічні дослідження у церкві у 20 ст.
Для того, щоб зрозуміти масштаби пізнього втручання до культурного
шару XVII ст. в Іллінській церкві і виокремити на цьому тлі можливі
непорушені об’єкти, слід якомога ретельніше підійти до питання
топографічної прив’язки всіх зроблених раніше археологічних розкопів і
шурфів. Адже саме археологічні роботи, а не грабіжницькі перекопи,
найбільше змінили верхню частину грунтового розрізу.
Розглянемо у хронологічному порядку історію археологічних
досліджень, а також спробуємо скласти загальний план археологічної
вивченості.
У 20 ст. першим фаховим археологом, який приклав руку до дослідження
Іллінської церкви був Г. Стеллецький.
1921 р.
Як зазначає історик Н.Кукса, Г. Стеллецьким у 1921 р. було обрано два
об’єкти для проведення розкопок: частина південної стіни храму, де на той час
знаходилась мідна табличка з написом: "Здесь погребено тело Богдана
Хмельницкого" та місце під одним з хрестів, що знаходиться за Іллінською
церквою ліворуч, рахуючи від вівтаря [Кукса, 2006]. Насамперед, професор
повідомив, що ним було знято шар штукатурки з тієї частини південно стіни
церкви, де висіла табличка і "праворуч від цього того-місця, де легенда
вказувала двері, які вели в підземну кімнату церкви, в якій, мовляв, і поховано
Богдана". Проводячи невідомо з яких міркувань розкопки не під підлогою, а
лише знявши шар штукатурки із стіни, Стеллецький зробив висновок, що тут
поховання гетьмана ніколи не було, та й не могло бути. Отже, Стеллецький
не копав у церкві взагалі.
1953 р.
Г. Логвін, який працював у Суботові у 1953 р., безпосередньо в церкві не
копав, але зробив два шурфи біля північної і південної стін зовні для
встановлення глибини закладання фундаменту. Вияснив, що фундамент
заглиблений на 2,95 м від сучасної поверхні, його нижній переріз має лише 1416 см, що і було підтверджено пізніше розкопками Горішнього 1971 р.
[Горішній, 1972].
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«Нами зроблено з півночі, по вісі арки що ділить наву, зондаж шурф для з'ясування як
глибини фундаменту, так і матеріалу й характеру мурування (зондаж-шурфи Г.Логвіна
позначені А та Б на загальному плані на рис. 8 – К.Б.).
Земля в шурфі на глибину 160-165 см повністю вся перекопана у зв'язку з тим, що
церква більш як двісті літ правила за цвинтарну церкву, навколо якої хоронили покійників.
Глибше 160-165 см залягає непорушний лес. Крім уламків жолобкової церкви і кусочків
вапняного розчину та дрібно розкиданих кісток захоронених людей, у шурфі більш нічого
не траплялось.
Увесь фундамент до півдалу цоколю вимуровано з ламаного каменю-пісковику різних
відтінків від солом'яно-жовтого до червоно-коричневого та зрідка зеленого. Найбільші
камені трапляються 25 х 60 см. Вирівнюється мурування невеличкими уламками каменю
та цегли. Вапняний розчин з великою домішкою піску.
Підошва фундаменту заглиблена на 2,92 м від сучасної поверхні ґрунту.
Така незвична глибина підошви фундаменту змусила нас перевірити дані зондажушурфу № 1 ще другим шурфом, який ми заклали з півдня. Цей зондаж шурф № 2 дав ту ж
саму картину, що і зондаж шурф № 1, з тієї лише різницею, що в зондажі-шурфі № 2
трапляється більше уламків цегли та вапняного розчину. У шурфі № 2 знайдено жолобкову
цеглу розмірами 8,2 х 15 х 28 см.
Характерний обріз фундаменту має ширину лише 12-16 см [Логвин, 1953].»

Археологічні дослідження безпосередньо у будівлі Іллінської церкви
велися експедицією Р.Юри у 1970 р. та П. Горішнього у 1971 р.
1970 р.
У 1970 р. експедицією під керівництвом Р.Юри проведені дослідження у
наві (розкоп №1 з прирізками) та повністю розкопана апсида церкви до рівня
материка.
Розкоп №1
Розкоп №1 був закладений Р.Юрою 14.07.1970 р. (за щоденником Р. Юри
1970 р.) (рис. 4). Розкоп мав розміри 8,9х2,6 м і проходив повз колони, які
підтримують хори, від північної стіни до символічної плити Б.Хмельницького.
Тому вирішили поглиблювати розкоп лише на північ від плити, залишивши
перед нею приступку шириною 1 м (починаючи з глибини 0,4 м) [Юра, 1970,
щоденник].
Цю приступку добре видно на кадрі з кінохроніки [Радянська Україна,
1971], відзнятої 26.08.1970 р. кінооператором Забігайло Ф.Ф. у Суботові (рис.
2, а).
Розкоп був прокопаний на глибину 1,65-1,77 м, поблизу фундаменту
пiвнiчної стiни знайдено два і частина труни третього чоловiчого поховання в
дерев’яних домовинах. Перше від північної стіни поховання виявлене на
глибині 1,45 м, друге – на 1,6 м. Очевидно, що для розкопок третього
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поховання дослідникам довелося прирізатись у простір між виступом
північної стіни і північною колоною. Hа одному з кiстякiв збереглися залишки
шовкового пояса, який датує це поховання XVII ст.
Крім того, в розкопі виявлені залишки наземного житла ХІ ст., яке загинуло в
результаті пожежі. В розкопі серед іншого знайдено кілька скупчень печини,
причому найбільше мало товщину 0,7 м (!). Житло мало кілька заглиблень,
найглибше з яких сягало 1,77+0,4=2,17 м від денної поверхні.
До розкопа №1 були також прирізані дві ніші біля південної колони для
з’ясування глибини її фундаменту (яка виявилася рівною1,7 м).

Рисунок 4 – План розкопу №1 Р.Юри 1970 р., наведений у його щоденнику
[Юра, 1970]
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Розкоп №2
Апсида храму була повністю розкрита розкопом №2 розмірами 6,5х7,5 м (як
пише Юра у звіті про роботи 1970 р.). Спочатку розкрита північна, а після
того – південна частина (рис. 5).

А

Б
В
Рисунок 5 - Вигляд розкопу №2 Р.Юри 1970 р. Видно, що на момент
фотографування розкрита лише північна частина (А), (Б) – фото розкопу з
хорів церкви, (В) – шурф, в якому розкритий вентиляційний канал зовні церкви
(шурф В на загальному плані на рис. 8 – К.Б.).
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Р. Юра у своєму звіті про роботи 1970 р. та П. Горішній у своєму звіті
1971 р. зазначають, що в розкопі №2 простежено рівень давньої підлоги
церкви, який залягав на 0,5 м нижче від сучасного [Горішній, 1971 р.]. В
нижній частині північної стіни вівтаря виявлено вентиляційний канал, який
свідчить, що давня підлога церкви була дерев’яною. Вентиляційне віконце
відкрито окремим шурфом і зовні церкви (рис. 5, в).
У вівтарі відкрито глибоку яму невідомого походження, яка була засипана
вапняним розчином, каменями та уламками цегли XVII ст. Серед будівельного
сміття знайдено уламки престолу, що був закладений під час спорудження
церкви. Рівень материка становив 1,85 м, яма була прокопана до глибини 2,4
м, ймовірно шукачами скарбів.
1971 р.
Експедицією під керівництвом Горішнього в 1971 р. досліджені площі
біля північної та південної стін, що поблизу вівтаря, а також в центральній
частині церкви. Після зняття старої підлоги, покладеної ще в ХVII ст.,
дослідники побачили, що з південного боку біля стіни, починаючи від вівтаря,
поли були спилені, можливо для копання ями під поховання. Тут було розбито
розкоп №3 (між вівтарем та напівколоною під південною стіною). Розміри
розкопу 4,1х2,5 м. Він орієнтований із сходу на захід. Пропил в лагах підлоги
відповідав за розмірами ямі, яку тут знайшли. В ямі на глибині 1,2 м був завал
з каміння. На глибині 2 м розчищені контури в лесі, а потім і сама яма з
розмірами 2,3х0,7 м. Поруч знайдений уламок, можливо, поховальної плити,
обгоріла дошка, шматок матерії та кістка з людського ребра. Також слід
зазначити, що поруч у фундаменті є два проломи (рис.6).
Біля північної стіни також заклали розкоп аналогічний південному
(розкоп №4 на загальному плані – К.Б.). Розміри 4,1х1,45 м. Розкоп пройдено
на глибину 2 м до материкового лесу, а потім до 2,8 м. З’ясовано, що
фундамент залягає на глибині 2,85 м. Археологічних знахідок немає.
У шурфi №5 бiля північної напiвколони на глибинi 1,9 м виявлено
поховання в зотлiлiй дерев’янiй домовинi. Hалежить чоловiковi 40-45 рокiв,
збереглося погано, знайдено хрестик iз шкiри, бiльше нiякого
супроводжуючого матерiалу не виявлено.
В шурфі №6 біля південної напівколони виявлено частину
давньослов’янської печі Х-ХІ ст. – продовження житла, відкритого
експедицією у 1970 р. Хоча параметри шурфу не вказуються, зрозуміло, що
довга вісь його була орієнтована з півночі на південь, оскільки П. Горішній
замічає, що паралельно шурфові йшла лага (між шурфом і символічною
плитою Б. Хмельницького).
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В центральному шурфі №7 з розмірами 2,0х1,0 м біля вівтаря пройдено
грунт на глибину 2 м. Без знахідок.

Б

А

В
Рисунок 6 – Іллінська церква. 1971. Розкоп №3. Проломи у фундаменті, через
які, як вважали автори звіту [Горішній, 1972], було витягнуте поховання.
Звіт П.Горішнього містить відомості, які викликають сумніви.
Розберемо їх детально.
1. П.Горішній вказує, що глибина розкопу № 4 досягла 2,8 м (від рівня
підлоги?), а зріз фундаменту був зафіксований на глибині 2,95 м. Така
сама глибина зрізу фундаменту, але від рівня денної поверхні зовні
церкви вказана Г.Логвином у 1953 р. При цьому він робив зондажі в
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умовах коли цоколь церкви був повністю засипаний землею. Висота
карнизу цоколя зовні церкви відповідає висоті нижнього карнизу колон
всередині церкви, а він на 0,59 м був і є вище підлоги. Тобто, П.Горішній
мав спостерігати глибину фундаменту 2,95-0,59=2,36 м.
2. Викликає сумнів зафіксований П.Горішнім факт наявності підлоги 17 ст.
під підлогою 19 ст. (1869 р.?), адже Р.Юра ніяких залишків старої
підлоги в церкві не фіксував, хоча щоденник свій вів дуже ретельно.
3. Неабиякий сумнів викликає можливість витягнення через пролом,
фотографія якого представлена у звіту, домовини з тілом. Кістка і
шматок матерії, знайдені в проломі, швидше занесені туда з цвинтарної
землею. Походження самого пролому вимагає прояснення.
2006 р.
Експедицією Інституту археології під керівництвом Н.П. Шевченко було
досліджено південно-західний кут церкви. Оскільки звіт нам відшукати не
вдалося, а в публікаціях учасника розкопок М. Новика немає чіткої
просторової інформації [Новик, 2006 та 2007], ми дозволили собі винести
розкоп №7 2006 р. на загальний план на підставі фотографій, люб’язно
наданих Н.Куксою нашій дослідницькій групі (рис. 7). За свідченням В. Гуглі
– це єдине місце, де велися розкопки у 2006 р. Отже, розкоп №8 має розміри
2,0х1,5 м, при загальній досягнутій глибині 2,8 м від рівня підлоги.
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Рисунок 7 – Іллінська церква. 2006 р. Розкоп №8.
На підставі просторової інформації, наведеної у даному розділи, ми
склали загальний план археологічної вивченості Іллінської церкви (рис. 8).

18

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ»

Рисунок 8 – Загальний план археологічної вивченості Іллінської церкви
19
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1.5Висновки
1. Згідно з метрикою Іллінської церкви від 1888 р., за межами церкви, з її
південного боку, біля середньої напівколони, трохи на захід,
заходиться склеп Богдана Хмельницкого, закиданий сміттям під час
реконструкції 1869 р.
2. Рівень денної поверхні навколо церкви змінювався щонайменше два
рази, під час реконструкцій 1869 та 1977 рр. Сучасний рівень
приблизно відповідає рівню при побудові церкви (середина 17 ст.).
3. Початковий рівень підлоги в церкві, ймовірно, був вищий за сучасний
на 0,5 м (на висоту сходинки до вхідного отвору проходу, що веде на
хори).
4. З архівних документів, які стосуються реконструкції 1869 р., розкопок
20 ст., реконструкції 1977 р. відомо, що стіни церкви викладені з
дикого каменю суцільною кладкою і не містять додаткових дверей чи
замурованих ходів окрім тих, які існують зараз. Крім того,
Г.Стеллецький спеціально знімав шукатурку з східного боку західної
напівколонни при південній стіні, шукаючи легендарних дверей до
склепу Б.Хмельницького.
5. Розкоп №1 Р. Юри був прокопаний на глибину 1,65-1,77 м, з західного
боку, перед символічною плитою Б.Хмельницького, він залишив
приступку шириною 1 м. Тобто, це місце і місце під плитою ніколи не
досліджувалось археологами.
6. Звіт про розкопки 1971 р. містить кілька сумнівних тверджень, які
стосуються, зокрема, глибини фундаменту північної стіни, наявності
підлоги 17 ст., походження пролому у південній стіні.
7. Проломи у східній частині південної стіни, відкриті П.Горішнім у 1971
р. всередині церкви, ніколи не досліджувались зовні.
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2 ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕРЕДИНІ ЦЕРКВИ
2.1 Методика георадарних досліджень
Для вивченні приповерхневої частини геологічного розрізу часто
залучається георадарний метод (георадіолокація або метод високочастотних
електромагнітних зондувань) - хвильовий метод, який дозволяє отримувати
інформацію про параметри середовища, яка міститься в характеристиках
електромагнітних хвиль, що відбиваються від структурних неоднорідностей
[Baker et al., 2001; Conyers&Goodman, 1997; Davis&Annan, 1989]. Метод
широко застосовується при археологічних дослідженнях і є оптимальним в
умовах міської забудови та на багатошарових пам’ятках. Пошук похованих
об’єктів, дослідження стратиграфії та планіграфії пам’ятки, оцінка цілісності
колон, фундаментів та стін історичних споруд складають класичне коло
завдань археологічної георадіолокації.
Георадар посилає в землю сигнали, які відбиваються від границь тіл з
різними
електричними
властивостями.
Часові
розрізи
відбитих
електромагнітних хвиль дозволяють оцінити глибину об`єктів. Метод GPR
може бути досить швидким при постановці в польових умовах, але ані
устаткування, ані інтерпретація радарограм не є простими.
Роздільна здатність системи покращується на більш високих частотах,
при умові, що відношення ширини смуги пропускання до медіанної частоти
залишається однаковим. Це одна з причин чому георадари пристосовані до
роботи на різних діапазонах частот. Повинна виконуватись умова
відповідності між робочим діапазоном і роздільною здатністю GPR-системи.
Затухання зменшується зі зменшенням частоти у вологих геологічних
середовищах. Роздільна здатність зростає на високих частотних діапазонах, а
це, як правило вимагає, щоб медіанна частота радара була збільшена.
Основним обмеженням метода GPR є неможливість виявляти особливості
будови геологічного розрізу нижче глинистого горизонту. Часто при
використанні неправильних антен важливі особливості розрізу не чітко
виділяються або втрачаються повністю. Це відбувається через погану
роздільну здатність або надмірне затухання сигналу в околі шуканого об’єкту.
Нині проводяться дослідження з пристосування технологій обробки й
інтерпретації сейсмічних сигналів для обробки георадарних даних.
В останні десять років спостерігається значний прогрес в області обробки
і візуалізації георадарних даних, збільшилась інформативність цього методу
археолого-геофізичної розвідки.
Принцип
дії
георадара
заснований
на
випромінюванні
надширокополосних
(наносекундних)
електромагнітних
імпульсів
дециметрового і метрового діапазону, і отриманні сигналу, відбитого від
границі розділу пластів з різними електрофізичними властивостями.
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В георадіолокації в основному використовуються частоти від 50 до 3000
МГц, довжина хвилі при цьому приймає значення від перших сантиметрів до
2 метрів. Роздільна здатність, яка складає, приблизно, половину довжини
хвилі, залежно від використаної частоти, відповідно змінюється.
На якість георадарної зйомки впливають такі параметри як затухання
сигналу і обрана глибинність.
Затухання зумовлюється здебільшого величиною токів провідності і
розходженням сферичного фронту імпульсу. Так, наприклад, для середньої за
електрофізичними параметрами породи, піщано-глеєвих відкладів з
електричним опором не нижче 100 Омм, воно може сягати 15 Дб/м.
Глибинність залежить від частоти зондуючого сигналу і властивостей
розрізу. До останніх можна віднести і наявність границь з різкими змінами
діелектричної проникності, тобто границь зі значною відбиваючою здатністю.
Для переважної кількості порід значення діелектричної проникності
знаходяться у межах 4-25, а значення швидкостей розповсюдження
електромагнітних хвиль, у межах від 5 до 15 см/нс. На практиці глибинність
збільшують за рахунок зменшення частоти (при цьому знижується роздільна
здатність); накопичення сигналу (тобто, проведення повторних замірів);
збільшення потужності георадара.
При дослідженні в Іллінській церкві нами були використані георадари
виробництва «Тransient technologies» (Київ, Україна)
VIY-2-300 що має частоту зондування 300 МГц (для вимірювань
по стінам);
VIY-3-300 що має частоту зондування 300 МГц на оригінальному
карті;
VIY-3-125 що має частоту зондування 125 МГц, оснащений
інкліномером.
 VIY-3-500 що має частоту зондування 500 МГц
Дані були отримані в безперервному режимі знімання, при цьому
виконувалося 500 замірів на трасі з VIY-3-125 та VIY-3-300, VIY-3-500 (339
замірів з VIY-2-300), часовий діапазон становив 240 та 165 нс, інтервал між
трасами становив 32 мм. При опрацюванні та інтерпретації георадарних даних
переважно використаний стандартний набір фільтрів програми Synchro 3
[Ivashchuk et al., 2017: http://viy.ua/download/install_VIY_SGPR.zip],
рекомендований виробником. Обробка даних складалася з наступних кроків:
(I) визначення нульового рівня - для правильного визначення глибини,
необхідно скорелювати початок шкали глибини з певною точкою прямого
імпульсу (наприклад, максимальна амплітуда); (II) вейвлет-фільтрація - для
того, щоб ефективно придушити низькочастотні електромагнітні коливання та
високочастотний шум; (IIІ) видалення фонового сигналу у заданому вікні віднімає усереднену трасу від кожної траси профілю, причому ширина вікна
усереднення задається загальною кількістю у 300 трас; (IV) підсилення
сигналу - для покращення розпізнавання глибоких аномалій; (V) оцінка
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середньої швидкості електромагнітної хвилі за методом гіперболи, або за
відомим об’єктом геологічного розрізу.
Дослідження виконані як по підлозі церкви, так і по її стінах.
При інтерпретації результатів замірів по підлозі церкви часові розрізирадарограм були відкалібровані по глибині за відомим глибинами старих
розкопів (детальніше про це буде сказано нижче). Швидкість розповсюдження
електромагнітної хвилі у середовищі визначено як 90 м/мкс, значення, яке
зазвичай притаманне лесовидним суглинкам середнього механічного складу.
2.2 Результати досліджень по підлозі церкви георадарами VIY-3—
300 та VIY-3-125
Перша серія спостережень проведена Р.Хоменко та А.Черновим
18.11.2018 р. Використовували георадар VIY-3-300 з медіанною частотою
антени 300 МГц, на оригінальному карті. Схема профілів наведена на рис. 9.
Вимірювання показали наявність в грунтовому шарі низки аномалій.
Аномалія 1. Простежується на двох профілях, особливо яскраво на
профілі 16, що починається від входу. Планове положення аномалії вказано на
кресленні, глибина до верхньої границі становить 1,3-1,8 м, верхня кромка
об’єкту занурюється у східному напрямку. За своїми геометричними
параметрами схожа на поховання під кам’яною плитою, хоча не можна
виключати можливість іншої інтерпретації.
Аномалія 2. простежується на п’ятьох профілях (один з них (4) поданий
для прикладу на рис. 10, б), тобто відповідний їй об’єкт витягнутий в напрямку
з заходу на схід на 2 м. Його поперечні розміри становлять близько 0,5 м, тобто
об’єкт не є точковим. Глибина залягання становить 2,15 м. За своїми
геометричними параметрами може відповідати похованню, хоча не виключена
й інша інтерпретація.
Аномалія 3. Простежується у вигляді гіперболи на профілі 12 на глибині
1,95 м від рівня сучасної підлоги.
Крім того, сусідні профілі 12 та 13, на яких добре можна визначити межі
розкопів (збурені ділянки у грунтовій товщі), були використані для
калібрування всіх часових розрізів-радарограм по глибині. Встановлена
швидкість електромагнітної хвилі у середовищі 90 м/мкс (рис. 10, в,г).
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16

Рисунок 9 - Схема розташування георадарних профілів, проміряних приладом VIY-3-300.
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Рисунок 10 – Характерні радарограми ділянки досліджень: А – профіль 16, Б – профіль 4, В – профіль 12, Г – профіль
13.
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Друга серія спостережень проведена Р.Хоменко та А.Черновим 31.011.02.2019 р. Використовували георадар VIY-3-125 з медіанною частотою
антени 125 МГц. Схема профілів наведена на рис. 11.
Ані аномалія 1, ані 2, не зафіксовані цим низькочастотним приладом,
вочевидь через його низьку роздільну здатність.
На профілі 125-2, який перетинає об’єкт-джерело аномалії 3, бачимо
чітку гіперболу на глибині 1,88 м (рис. 12). Планове положення гіперболи
повністю співпадає з аномалією 3.

Рисунок 12 – Радарограма по профілю 125-2
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Рисунок 11 - Схема розташування георадарних профілів, проміряних приладом VIY-3-125.
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2.3 Результати досліджень по підлозі церкви георадаром VIY-3-500
Згідно інтерпретації даних попередніх серій спостережнь з використанням
георадарів з медіанними робочими частотами 125, 300 МГц, в церкві визначилася
зона, яка містить всі перспективні з археологічної точки зору геофізичні аномалії.
Це – південно-західна частина нави церкви, а також потовщена стіна-колона
південно-західного кута.
Виникла необхідність дослідити вказану зону
використавши прилад з найкращою роздільною здатністю.

якомога

точніше,

З цією метою під час польового виїзду 15-17 березня 2019 р. археологогеофізичною групою у складі Р.Хоменко, С.Діденко, К. Бондар були виконані
дослідження по підлозі церкви георадаром VIY-3-500 з медіанною робочою
частотою 500 МГц
Польові вимірювання виконані в межах площі, вказаної на рис. 13 по двом
серіям профілів, відстань між якими становила 0,25 м. Профілі першої серії
пройдені в напрямку північ-південь, другої – захід-схід.

Рисунок 13 – Планове положення ділянки спостережень за допомогою
георадару VIY-3-500 з медіанною робочою частотою 500 МГц

28

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ»

А
Б
Рисунок 14 – Виконання вимірювань в Іллінській церкві з георадаром VIY-3500. А- північно-східний кут ділянки вимірювань.

Обробка сигналу складалася з наступних кроків:
1.
Вейвлет-фільтрація у часовому вікні 1,6 нс - для того, щоб ефективно
придушити низькочастотні електромагнітні коливання та високочастотний шум;
2.
Підсилення, при чому крива підсилення монотонна - для покращення
розпізнавання глибоких аномалій. Монотонне підсилення не створює помилкових
горизонтальних границь на радарограмі;
3.
Перетворення Гільберта – дозволяє розкласти сигнал на амплітудну і
фазову складові. Миттєва амплітуда (амплітуда Гільберт-перетворення)
відповідає обвідній вихідного сигналу. Таке уявлення буває корисним
при необхідності виділити або підкреслити на радарограмі області з характерним
типом запису, що відрізняється від сусідніх областей радарограми вищою або
нижчою енергією сигналу.
Перетворення радарограми після застосування кожного кроку можна
спостерігати на рис. 15.
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Рисунок 15 – Георадар VIY-3-500 МГц. Етапи обробки радарограм: А –
радарограма без обробки; Б – застосований вейвлет-фільтр з вікном 1,6 нс; В –
застосоване додатково підсилення. Крива підсилення монотонна; Г – застосоване
переворення Гільберта (envelope).
На хвильової картині (радарограмі) представлені три види хвиль: корисні
хвилі, хвилі-перешкоди і шум. Обробка має проводитись таким чином або
виділити корисні хвилі і задавити хвилі- перешкоди. Це хвилі, що не
представляють інтересу з точки зору завдання досліджень, але присутні на записи,
що утворюють інтерференційну картину з корисними хвилями і ускладнюють
виділення корисних хвиль. Сюди відносяться апаратурні перешкоди типу прямого
проникнення сигналу з джерела в приймач, багаторазові відбиття від неглибоких
кордонів, безліч діфрагірованних хвиль від тріщин, валунів і т.д., що ускладнюють
розшифровку хвильової картини, що поширюються по повітрю відображені і
дифраговані хвилі від стін і кутів будівель, об'єктів на поверхні землі і над нею.
Важливим етапом обробки радарограм є встановлення істинних розмірів
об’єктів, для чого у нашому випадку застосоване перетворення Гільберта.
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Слід також зазначити, що на радарограмах георадару з медіанною частотою
500 МГц практично відсутні «вуса» дифракції на границях об’єктів, що говорить
про їх значні розміри відносно довжини зондуючої електромагнітної хвилі.
Візуалізація та інтерпретація. Після обробки радарограм, за допомогою
програми Planner, на їх основі були зроблені часові (глибинні) слайси, які надають
наочне планове представлення аномальних зон (рис. 16,17).
Найбільш контрасно вираженою є аномальна зона в часовому диапазоні 4857 нс (що при швидкості електромагнітної хвилі в середовищі 90 м/мкс відповідає
глибинам 2,05-2,45 м). Отже, це прошарок до 40 см вертикальної потужності, в
якому спостерігаються багатократні відбиття від границь. Підвищення амплітуди
сигналу тут може свідчити про ефект додавання хвиль, що можливо за умови якщо
прошарок не тільки значно відрізняється від вміщуючого середовища за
відносною діелектричною проникністю і опором, а й має товщину співрозмірну з
половиною довжини електромагнітної хвилі (для частоти 500 МГц довжина хвилі
у повітрі 60 см, половина складає 30 см). Можемо передбачати, що цей прошарок
заповнений повітрям.
В плані це лінійна аномалія, витягнута у напрямку захід-схід на 3 м при
ширині 1-1,3 м.
Вона відповідає раніше виділеній нами аномалії 2.
На профілі, пройденому у напрямку захід-схід від краю колони у піденнозахідному куті церкви, впритул до символічного надгробку, наявна аномальна
зона, аналогічна за своїми характеристиками до повітряного прошарку
прогнозованого склепу.
Вона знаходиться в інтервалі глибин 1,15-1,58 м (27-37 нс), ширина її складає
лише 0,3 м. Планове положення відповідає раніше виділеній аномалії 3. На
сусідніх профілях не виділяється (рис. 18).

Рисунок 18 – Радарограма, отримана за допомогою георадару 500 МГц по
профілю з заходу на схід біля символічного надгробка. Добре виділяється
аномальна зона (аномалія 3).
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Рисунок 16 – Георадар VIY-3-500 МГц. Часові (глибинні) слайси по південно-західній частині Іллінської церкви, де
добре виділяється аномалія 2. Профілі пройдені у напрямку північ-південь, відстань між профілями 0,25 м.
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Рисунок 17 – Георадар VIY-3-500 МГц. Часові (глибинні) слайси по південно-західній частині Іллінської церкви, де
добре виділяється аномалія 2. Профілі пройдені у напрямку захід-схід, відстань між профілями 0,25 м.
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2.4 Модель похованого об’єкту та його аналогії
Отже, по центру привхідної частини нави Іллінської церкви маємо ймовірний
повітряний прошарок 0,3-0,4 м, який простягається на глибині 2,1-2,2 м (верх) на
3 метри в бік вівтаря. Як пояснити його виникнення?
Шукаючи можливе пояснення, повернемось до радарограм, отриманих тут за
допомогою георадару 300 МГц, приклад такої радарограми наведено на рис. 10,
б. Бачимо, що на глибині 3,4 м також є зона підвищеної амплітуди
електромагнітного сигналу (на яку накладаються хвилі-завади, відбиття від стін
церкви), які, ймовірно, є дном підземної споруди, можливо чимось вимощеним.
Ця зона помітна також на деяких радарограмах георадару 500 МГц, але
знаходиться на межі розгортки (тобто в самому низу радарограм).
Крім того, звертає на себе увагу відсутність будь-яких відбиттів від стін
ймовірної підземної споруди.
За комплексом ознак можемо передбачати тут наявність поховального
склепу розмірами 3х1,3 м і висотою від дна до стелі приблизно 1,6 м. Споруда
орієнтована за віссю захід схід. Споруда, ймовірно, майже повністю засипана
землею (звідси відсутність відбиттів від стін, навіть якщо вони вимощені цеглою.
Зазначимо, що стін можуть бути вимощені цеглою, але не каменем, який мав би
контраст за електрофізичними властивостями з лесовидним суглинком!),
залишився лише прошарок повітря 0,3-0,4 м.
Яким же чином могло бути зроблено поховання? На радарограмі, зробленій
по привхідній частині церкви (рис. 10, а) на глибині 1,3-1,7 м наявна похила вісь
синфазності електромагнітного сигналу довжиною 1 м (раніше виділена як
аномалія 1), яка може відповідати кам’яній закладці вхідного колодязя
поховальної споруди. Тут міг знаходитися вхід.
Непряме підтвердження цієї версії знаходимо в щоденнику та звіті археолога
Р.Юри про розкопки 1970 р. Саме зі спорудженням вхідного колодязя може бути
пов’язане зміщення фундаменту південної колони, яка підтримує хори, відмічене
Р.Юрою у 1970 р. :
«Для зондажу фундамента південного стовпа церкви, який підтримує хори, в західній
стінці розкопу було прокопані дві ніші. Фундамент викладений з каменів пісковику на вапняному
розчині. … Глибина фундаменту становить 1,7 м. Вдалося з’ясувати, що фундамент стовпа
зміщений відносно кладки стовпа на 0,2 м на північ. Зі сходу фундамент заходить під кладку
стовпа на 9 см. Крім того, фундамент стовпа має незначний перекос – східна стінка його йде
не з півночі на південь, а з північного заходу на південний схід.»[Юра, 1970-щоденник]

Отже загальна просторова ситуація в Іллінській церкві представлена на
рисунку 18: а – план, б – розріз підземної споруди.
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Б
Рисунок 18 – Просторове представлення підземної споруди в Іллінській церкві: А – план, Б - розріз.
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Чи існують церкви з аналогічним розташуванням склепів під підлогою?
Геофізик Dan Boddice проводив георадарні дослідження у церкві Св.
Варфоломея у Вімслоу, біля Манчестера (Великобританія) [Boddice, 2010].
Перша письмова згадка про цю церкву датується 1246 р., однак новітні
дослідження виявили кілька етапів у її спорудженні.
За допомогою георадару з медіанною частотою 450 МГц в часовому
інтервалі 30-40 нс тут виділяється структура дуже подібна до нашої аномалії
2, розташована подібним чином (у привхідній частині нави, по центру) (рис.
19).

Рисунок 19 – План церкви Св. Варфоломея у Вімслоу, біля Манчестера
(Великобританія) [Boddice, 2010]. Червоним показана передбачувана крипта
Слід визнати, що розташування крипт у привхідних частинах церков не
рідкість у Західній Європі. Наведемо лише ще один приклад з роботи [Barilaro
et al., 2007], в якій описане виявлення крипт за допомогою георадару у церкві
Св. Себастьяна в Катанії (Сіцилія, Італія), побудованій у 1313 р. Ближче до
входу тут була розташована маленька крипта, а ближче до вівтаря – крипта
більших розмірів (рис. 20).
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Рисунок 20 – План церкви Св. Себастьяна в Катанії (Сіцилія, Італія) [Barilaro
et al., 2007]. Ближче до входу тут була розташована маленька крипта, а
ближче до вівтаря – крипта більших розмірів
У жовтні 2002 р. археологом Т.Бобровським досліджена підземна споруда
у підвалинах монастирської церкви св. Георгія у Видубецькому монастирі у
Києві. За письмовими джерелами Георгіївську церкву було збудовано у 16961701 рр. коштом Стародубського полковника Михайла Андрійовича
Миклашевського. Відомо, що останній помер у 1706 р. і, як фундатор, був
похований у Георгіївській церкві. Досліджена підземна споруда розташована
у південно-західній прибудові храму. Крім того, в північній частині західної
стіни цього приміщення розташовано прямокутний отвір проходу до підземної
споруди. Від входу прохід прямує 0,85 м на захід, потім повертає на північ,
продовжуючись ще 1,8 м, далі – на схід, довжиною 2,2 м, і, нарешті, на південь
– 0,9 м. До того ж, цей склепінчастий коридор (шириною 0,55-0,65 м, висотою
2-2,2 м) східцями спускається долу, більш ніж на 2,5 м, приводячи до входу у
зруйновану підземну камеру, що становить підвальний поверх даної
прибудови. До початку досліджень ця камера, від самого входу, була щільно
заповнена будівельним сміттям (рис. 21).[Бобровський, 2002].
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Рисунок 21 - Переріз підземного приміщення за лінією ВГ з фасом
західної стіни і перерізом вхідного коридору. Масштаб 1:20 [Бобровський,
2002].
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2.5

Дослідження стін георадарами VIY-2-300 та VIY-3-500

Окрім підлоги церкви нами вивчені південна, західна на північна стіни
зовні споруди. По кожній з них пройдено профілі на рівнях 0,5, 1,1 та 1,6 м.
Також проміряні вертикальні профілі по стінам в середині церкви.
Вимірювання виконані георадаром VIY-2-300 з медіанною частотою
антени 300 МГц.

А
Б

В
Г
Рисунок 22 – Обстеження стін Іллінської церкви. А – зовні, Б-Г – в
середині споруди.
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Б (півн)

В(півд)

Г

Рисунок 23 - Вибрані радарограми по профілях, пройдених зовні церкви
по стінах. А – північна стіна, рівень 1,6 м, Б - західна стіна (північний бік),
рівень 1,1 м; В - західна стіна (південний бік), рівень 1,1 м; Г – південна стіна,
рівень 1,1 м.
Північна та південна стіни мають монолітну будову, подекуди в них
трапляються ділянки підвищених амплітуд сигналу (аномалії), які ми схильні
пов’язувати з тріщинами. Жодна з них не проникає через усю товщину стіни
(рис. 23, а,г).
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Ділянка західної стіни з північного боку має виражену двошарову будову.
Внутрішній шар містить порожнину сходів та, певно, забутовку під ними (рис.
23, б).
Ділянка західної стіни з південного боку має монолітну будову по всій
товщині стіни (1,8 м), чітко простежується контакт з внутрішньою колоною,
але меж самої колони не видно. Вочевидь, сигнал повністю розсіюється на цій
границі (рис. 23, в).
Отримані дані не підтверджують наявність проходу у стіні-колоні у
південно-західному кутку церкви. Дослідження в цьому напрямку були
продовжені за допомогою георадару з медіанною частотою 500 МГц.
Чотири стіни у південно-західному куті церкви були ретельно обстежені
до висоти 2 м кожна по серії ортогональних профілів з кроком 0,2 м між
профілями за допомогою георадару VIY-3-500 (рис. 24).

Стіна 1
Стіна 2
Стіна 1

Стіна 3

Стіна 2

Стіна 3

Стіна 2

Стіна 1

Рисунок 24 – Обстеження стін у південно-західному куті церкви
Жодних слідів порожнин, а також розшарування стін не виявлено.
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2.6 Висновки
В результаті проведених вимірювань, обробки та інтерпретації
геофізичних даних, отриманих методом георадіолокації за допомогою
приладів VIY-3-300 з медіанною робочою частотою 300 МГц, VIY-3-125 з
медіанною робочою частотою 125 МГц, VIY-3-500 з медіанною робочою
частотою 500 МГц, в Іллінській церкві в Суботові встановлено наступне.
1) По центру західної половини нави за допомогою георадарів з робочими
частотами 300 та 500 МГц простежена аномальна зона в часовому
діапазоні 48-57 нс (що при швидкості електромагнітної хвилі в
середовищі 90 м/мкс відповідає глибинам 2,05-2,45 м). Це прошарок
товщиною до 40 см, в якому спостерігаються багатократні відбиття від
власних границь. Можна припустити, що цей прошарок заповнений
повітрям. В плані це лінійна аномалія, витягнута у напрямку захід-схід
на 3 м в бік вівтаря при ширині 1,0-1,3 м (див. рис. 16).
2) На радарограмах з приладів VIY-3-300 та VIY-3-500 в часовому
діапазоні 88-95 нс (глибини 3,6-3,9 м) є зона підвищеної амплітуди
електромагнітного сигналу, яка за своїм плановим положенням
співпадає з першою аномальною зоною. Разом вони можуть бути
проінтерпретовані як склепіння та підлога підземної поховальної
споруди розмірами 3х1,3 м і висотою від підлоги до стелі приблизно
1,6 м (див. рис. 18), ймовірно, викладеної зсередини цеглою і майже
повністю засипаної грунтом. Споруда орієнтована по напрямку західсхід.
3) На радарограмах VIY-3-300 з привхідної частини церкви, між стовпами,
які підтримують хори, на глибині 1,3-1,7 м наявна похила вісь
синфазності електромагнітного сигналу довжиною 1 м, яка може
відповідати кам’яній закладці вхідного колодязя поховальної споруди.
Саме зі спорудженням вхідного колодязя може бути пов’язане зміщення
фундаменту південного стовпа, який підтримує хори, на 20 см на північ,
відмічене у щоденнику археолога Р.О. Юри у 1970 р.
4) На радарограмі по профілю, пройденому георадаром VIY-3-500 впритул
до символічного надгробку Б.Хмельницького, наявна аномальна зона,
аналогічна за своїми характеристиками до повітряного прошарку біля
стелі прогнозованої підземної споруди. Вона знаходиться в інтервалі
глибин 1,15-1,58 м (27-37 нс), ширина її складає лише 0,3 м. Для
подальшого неруйнівного вивчення цієї зони необхідно відсунути
надгробок та провести вимірювання під ним. Цій зоні приблизно
відповідає планове положення аномалії 3, зафіксованої георадарами
VIY-3-300 та VIY-3-125. Ця аномальна зона викликає інтерес, адже
знаходиться в межах приступки, яку залишив Р.Юра біля символічного
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надгробка, прокопавши лише 0,4 м. Тобто можна стверджувати, що
об’єкт «сидить» у нерушеному культурному шарі.
5) Наразі георадарні дослідження стін не підтверджують наявність
проходу у стіні-колоні у південно-західному кутку церкви.
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3. ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НАВКОЛО ЦЕРКВИ
3.1 Аерофотознімання з БПЛА та створення ортофотоплану
Для отримання найповнішої інформації про сучасну топографію пагорба
Іллінської церкви та подальшої фіксації і прив’язки результатів неінвазивних
досліджень було обрано метод аерофотознімання з БПЛА із подальшою
фотограмметричною обробкою знімків та створенням ортофотоплану
території.
Головною метою аерофотозйомки було отримання набору фотографій,
зроблених в певних умовах — з різної висоти та ракурсів, вертикальних та під
кутом. Для аерофотозйомки ділянки обрано квадрокоптер DJI Phantom 3
Standart із вбудованою камерою. Пункти були геоприв'язані GPS приймачем.
Виконане наземне GPS-знімання території в режимі RТК, а також розмітка
мережі геофізичних спостережень з плановою точністю не гірше ніж 200
мм. Наземне геодезичне знімання території (з прив'язкою пунктів) виконане
відповідно до вимог "Інструкції з топографічного знімання у
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)", яка
затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру
при Кабінеті Міністрів України 09 квітня 1998 року №56.
Візуалізація цифрової моделі рельєфу та ортофотоплан Суботова
представлені на рис. 25 та 26.

Рисунок 25 – Цифрова модель рельєфу Суботова
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Рисунок 26 – Ортофотоплан Суботова. Горизонталі проведені через 2 м.
Система координат UCS-2000/Gauss-Kruger zone 6.
3.2 Результати георадарних досліджень
Біля церкви нами були проведені дві серії георадарних спостережень.
Перша з них – з використанням георадару VIY-3-300, була виконана 24
листопада 2018 р. Тоді була обстежена ділянка дороги та автостоянка, що
знаходиться на захід від дзвінниці. Схема профілів подана на рис. 27.
При обробці георадарних даних застосовані фільтри і перетворення,
описані в розділі 2.1 даного звіту. Швидкість проходження електромагнітної
хвилі у середовищі – 90 м/мкс.
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Рисунок 27 - Схема розташування профілів спостережень з георадаром
VIY-3-300.
На радарограмах наявні численні відбиття від поверхневих об’єктів,
аномальні зони т. зв. «дзвону», що з’являються під металевими предметами в
поверхневому шарі. «Глибоких» гіпербол, осей синфазності, зон відмінних
георадарних фацій – ознак навяності похованих об’єктів, які можуть
викликати зацікавленість археологів, на радарограмах не виявлено. Приклад
характерної радарограми подано на рис. 28.
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Рисунок 28 – Характерна радарограма, отримана за допомогою георадару
VIY-3-300 по північній стороні автостоянки навпроти дзвінниці.
Друга серія спостережень з використанням георадару VIY-3-125, була
виконана 1 лютого 2019 р. Оскільки більшість території була занесена снігом,
вимірювання виконані по доріжках навколо церкви і у її дворі, обстежена
ділянка дороги, що знаходиться на захід від дзвінниці. Схема профілів подана
на рис. 29. Локальних неоднорідностей у товщі грунтового покриву за
георадарними даними не виявлено. Приклад характерної радарограми подано
на рис. 30.
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Рисунок 29 - Схема розташування профілів спостережень з георадаром
VIY-3-125.

Рисунок 30 – Характерна радарограма, отримана за допомогою георадару
VIY-3-125 по північній стороні автостоянки навпроти дзвінниці.
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3.3 Методика та результати досліджень методом томографії
електричного опору
Метод опору в модифікаціях електричних зондувань, заснований на
відмінності електричних опорів різних типів гірських порід та ґрунтів,
застосовується при вирішенні різноманітних завдань інженерної геології,
екології та археології [Gaffney&Gater 2003, Günther et al., 2006]. В останні
десятиріччя метод розвивається шляхом створення багатоканальної
електророзвідувальної апаратури з розміщенням великої кількості електродів
на денній поверхні. Нові багатоелектродні системи спостережень, керовані
польовим комп'ютером, дозволили перейти від одиничних електричних
зондувань до щільних систем спостережень з багаторазовим використанням
кожного електрода в процесі вимірювань. Описана технологія
електророзвідувальних робіт отримала назву "електротомографія" або
"томографія електричного опору" (ТЕО) [Бобачев и др., 1995; Бобачев и др.,
1996; Журбин и др., 2007; Gaffney&Gater 2003; Parasnis, 1996, Rücker et al.,
2006].
Електротомографія дозволяє за короткий час отримувати геоелектричні
розрізи по профілям, за її результатами будують 2D та 3D моделі
приповерхневої частини геологічного середовища. Розроблені методи
обробки й інтерпретації польових даних не тільки для випадку горизонтальношаруватого розрізу, а й для неоднорідних середовищ [Бобачев и др., 1995;
Бобачев и др., 1996; Günther et al., 2006].
Дослідження в Суботові виконано за допомогою багатоелектродної
установки електротомографії, яка дозволяє досліджувати позірний
електричний опір складно-побудованих середовищ з високою детальністю
[Хоменко та ін., 2013]. До установки під'єднано дві коси по 32 електроди в
кожній. Електроди можна розміщувати на відстані 0,15-1 м один від одного,
максимальна глибинність установки складає 11 м.
Обернена задача геофізики (інверсія) розв’язана за допомогою
програмного забезпечення RES2DINV [Loke and Barker, 1996],
геоелектричний розріз в одиницях електричного опору розрахований за
виміряними значеннями позірного опору. Алгоритм інверсії базується на
згладжуванні результатів обмеженої інверсії методом найменших квадратів,
реалізованому за допомогою квазіньютонівського методу оптимізації.
Підземний простір ділиться на прямокутні блоки, кількість яких відповідає (а
у випадках значної приповерхневої неоднорідності опору - перевищує)
кількості точок вимірювання. Метод оптимізації налаштовує 2-D модель
позірного опору, намагаючись ітеративно зменшити різницю між
розрахованими і виміряними значення позірного опору. Оптимізація
виконується
до
досягнення
бажаного
порогового
значення
середньоквадратичної похибки (зазвичай 5-12% у залежності від складності
розрізу).
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Під час польових робіт у вересні-листопаді 2018 р. були виконані
спостереження по 33 профілям ТЕО (рис. 31), за якими побудовані
геоелектричні розрізи. Розглянемо характерні приклади.
За даними ТЕО верхня частина геологічного розрізу має двошарову
будову (рис. 32). Верхній шар має потужність біля 1 м, його опір становить
ρ=100…150 Омм, але трапляються ділянки з опором до 450 Омм. Можна
припустити, що підвищення опору відбувається за рахунок домішки каміння,
цегли, битої кераміки, бетону у культурному шарі і сучасному грунті. Нижче
залягає більш низькоомний шар з опором ρ=35-90 Омм.
Лише по профілю POINT3, розташованому з північного боку церкви,
спостерігаємо тришаровий розріз (рис. 32, є). У третьому нижньому шарі,
верхня границя якого знаходиться на 5 м, опір становить 100-185 Омм.
Ймовірно, зміна опору відображає зміну літології лесово-супіщаної товщі.
На деяких профілях, а саме ЕТЕО7, ЕТЕО8, ЕТЕО16 наявні зони
підвищеного опору (155-245 Омм), які містяться у другому, низькоомному
шарі. Саме з ними можуть бути пов’язані поховані археологічні об’єкти.
Враховуючи те, що всі вони знаходяться в межах цвинтаря при церкві, ці
аномалії можуть бути ознаками поховальних споруд.
Найбільшу зацікавленість, в контексті знаходження поховальної споруди
Б. Хмельницького, викликає об’єкт на профілі ЕТЕО7 (рис. 32, в).
Розглянемо його детальніше. Верхня кромка об’єкта знаходиться на глибині 2
м, нижня – на 3,3 м. Електричний опір досягає 245 Омм. Довжина на профілі
становить близько 2,5 м. Об’єкт може виявитись склепом.
В грудні 2018 р. біля цієї аномалії була пробурена свердловина глибиною
5 м, але об’єкт виявлений не був. На нашу думку, це сталося через неточну
прив’язку профіля на місцевості. На рис. 33 показано місце розташування
передбачуваного об’єкту і місце буріння.
З метою знаходження об’єкта рекомендується або деталізувати
аномальну зону методом ТЕО з відстанню між електродами 0,5 м, або
прозондувати територію металевим щупом по мережі 1,5х1,5 м.
Подібний об’єкт присутній також на профілі ЕТЕО8 між 46-47,5 м, на
глибині 1,7-2,8 м (рис. 32, г). Ймовірно, відповідає поховальній споруді.
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Рисунок 31 – Суботів. Лінії ТЕО-зондувань на ортофотоплані.
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ЕТЕО1-2

А)
ЕТЕО3

Б)
ЕТЕО7

В)
ЕТЕО8

Г)
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ЕТЕО16

Д)
POINT2

Е)
POINT3

Є)
Рисунок 32 – Суботів. Геоелектричні розрізи по території, прилеглій до
Іллінської церкви

Рисунок 33 – Суботів. Передбачуваний об’єкт на профілі ЕТЕО7.
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3.4 Документування наявних у пагорбі церкви штучних порожнин
Якщо від Іллінської церкви ведуть якісь підземні ходи, вони мали би
виходити на схили пагорбу.
Всього у пагорбі церви нами виявлене одне затягнуте провалля (в яру
безпосередньо на схід від церкви) та три штучні порожнини – льохи.
Стосовно провалля 1, Г.Логвин пише наступне:
«У садибі під горою біля церкви на схід знаходилась якась діра, або хід за

переказами, цей хід ішов під церкву і йому немає ні кінця ні краю. При обстеженні
виявилося, що хід цей має довжину трошки більш 5 м. При вході в цей хід угору є
хід, що тепер цілком завалений і заріс, але раніше цей вертикальний хід правив за
димар, бо його стінки геть перепалені.
При розчищенні ходу було знайдено багато шлаку і поливи та бракованих
черепиць і кахлів. Очевидно, що це рештки печі, де вироблялися кахлі, плитки для
підлоги та черепиця. Пізніше хтось від цієї покинутої печі прорив хід далі.
[Логвин, 1953].»

Зазначимо, що профіль томографії електричного опору POINT 2 (рис. 31
та 32, е) перетинає потенційне продовження ходу від провалля 1 в бік церкви,
але не фіксує його. Отже, ми не можемо підтвердити існування ходу від
провалля 1 в бік церкви.
Планове положення входів до підземель показане на рис. 34, описи подані
в табл. 1.

Рисунок 34 – Планове положення входів до підземних порожнин (льохів?)
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Таблиця 1 – Перелік підземних порожнин і проваль у пагорбі
Іллінської церкви
N

Назва

Широта

Довгота

Опис

Затягнене
грунтом
повністю

1

Провалля 1

49.09438 32.55537

2

Провалля 2
– льох (?)

Протяжність
49.09465 32.55521
- 2,6 м на
захід

Льох 3

Протяжність
- 5 м на ПдПд-Зх. У
49.09480 32.55508 східній стіні
напівкругла
ніша

3

4

Льох 4 з
поворотами 49.09499 32.55504
і нішами

Фотографія входу

Загальний
напрямок
Пд-Пд-Зх

56

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ»

3.5 Висновки
1. В якості топооснови для планової прив’язки даних геофізичних
спостережень використаний ортофотоплан, зроблений в результаті
аерофотознімання місцевості з БПЛА.
2. Георадарні дослідження не виявили в околі церкви аномальних зон, які
можна співставити з археологічними об’єктами.
3. Електрометричні дослідження методом ТЕО засвідчили двошарову (а на
північ від церкви - тришарову) будову геоелектричного розрізу. На
профілях ТЕО, які перетинають територію цвинтаря, наявні локальні
аномалії, джерелами яких можуть виявитись поховальні споруди.
4. Найбільш цікавою в контексті пошуків місця поховання
Б.Хмельницького є аномалія електричного опору, яка знаходиться біля
південно-західного кута церкви. Верхня кромка об’єкта знаходиться на
глибині 2 м, нижня – на 3,3 м. Довжина на профілі становить близько
2,5 м. Об’єкт може виявитись склепом. Для його точної локалізації
рекомендується обстеження території за допомогою металевого щупа.
5. У пагорбі Іллінської церкви виявлене одне замулене провалля та три
льохи. Існування підземного ходу від провалля, що у схилі на схід від
церкви, до самої церкви геофізично не підтверджено.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
В результаті проведених вимірювань, обробки та інтерпретації даних,
отриманих методом георадіолокації, методом томографії електричного опору,
методом аерофотознімання з БПЛА, а також після опрацювання фондових та
архівних матеріалів, які стосуються попередніх археологічних досліджень і
реконструкцій в Іллінської церкви в Суботові та на прилеглій до неї території,
встановлено наступне.
1.
Про можливі
Б.Хмельницького

місцезнаходження

поховальної

споруди

А) Згідно з метрикою Іллінської церкви від 1888 р., за межами церкви, з її
південного боку, біля середньої напівколони, трохи на захід, заходиться склеп
Богдана Хмельницкого, закиданий сміттям під час реконструкції 1869 р.
Б) Найбільш цікавою в контексті пошуків місця поховання
Б.Хмельницького є аномалія електричного опору, що знаходиться біля
південно-західного кута церкви. Верхня кромка об’єкта знаходиться на
глибині 2 м, нижня – на 3,3 м. Довжина на профілі становить близько 2,5 м.
Об’єкт може виявитись склепом. Для його точної локалізації рекомендується
обстеження території за допомогою металевого щупа.
В) По центру західної половини нави за допомогою георадарів
простежена аномальна зона на глибині 2,05-2,45 м. Це прошарок товщиною до
40 см, ймовірно, заповнений повітрям. В плані це лінійна аномалія, витягнута
у напрямку захід-схід на 3 м в бік вівтаря при ширині 1,0-1,3 м. Під нею на
глибині 3,6-3,9 м є зона підвищеної амплітуди електромагнітного сигналу.
Разом вони можуть бути проінтерпретовані як склепіння та підлога підземної
поховальної споруди розмірами 3х1,3 м і висотою від підлоги до стелі
приблизно 1,6 м, ймовірно, викладеної зсередини цеглою і майже повністю
засипаної грунтом. Споруда орієнтована по напрямку захід-схід. У привхідної
частини церкви, між стовпами, які підтримують хори, наявні ознаки вхідного
колодязя поховальної споруди.
Г) Біля символічного надгробку Б. Хмельницького також наявна
аномальна зона, виявлена за допомогою георадарів. Ця аномальна зона
викликає інтерес, адже знаходиться в межах приступки, яку залишив Р. Юра
біля символічного надгробка, прокопавши лише 0,4 м. Тобто можна
стверджувати, що об’єкт «сидить» у нерушеному культурному шарі. Не
виключено, що передбачуваний об’єкт відповідає склепу, про який йдеться у
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метриці церкви 1888 р. Для подальшого неруйнівного вивчення цієї зони
необхідно відсунути надгробок та провести вимірювання під ним.
2. Про наявність проходу в південно-західному потовщеному куті
З архівних документів, які стосуються реконструкції 1869 р., розкопок 20
ст., реконструкції 1977 р. відомо, що стіни церкви викладені з дикого каменю
суцільною кладкою і не містять додаткових дверей чи замурованих ходів окрім
тих, які існують зараз.
Крім того, Г.Стеллецький у 1921 р. спеціально знімав шукатурку з
східного боку західної напівколонни при південній стіні, безуспішно шукаючи
легендарних дверей до склепу Б.Хмельницького.
Проведені детальні георадарні дослідження стін не підтверджують
наявність проходу у стіні-колоні у південно-західному кутку церкви.
3.

Про некопані ділянки в церкві і поза нею

А) Розкоп №1 Р. Юри був прокопаний на глибину 1,65-1,77 м, з західного
боку, перед символічною плитою Б.Хмельницького, він залишив приступку
шириною 1 м. Тобто, це місце і місце під плитою ніколи не досліджувалось
археологами.
Б) Проломи, виявлені П.Горішнім у східній частині південної стіни,
ніколи не розкривалися зовні церкви. Їх можна рекомендувати до
археологічних досліджень.
4.

Про підземні ходи, що ведуть до церкви

У пагорбі Іллінської церкви виявлене одне замулене провалля та три
льохи. Існування підземного ходу від провалля, що у схилі на схід від церкви,
до самої церкви геофізично не підтверджено.
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