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Юрій Сергійович Асєєв: 
спалахи непростого життя

Родинні перекази
Почнемо з сімейних портретів. Ось прадід Асєєва по батьківській лінії Микола 

Василевський, за родинними переказами – син декабриста Василя Давидова, 
який очолив осередок Південного товариства у своєму маєтку в Кам’янці. Зміна 
прізвища відбулась нібито з Височайшого наказу стосовно дітей повстанців, 
і Микола Васильович обрав нове на честь батька – Василевський. Чи так було 
насправді, невідомо. І документів, які б доводили це, не знайшлося. Отже, існує 
легенда, але вартує саме ґрунт, на якому легенди виростають.

В родині завжди шанували пам’ять предків і дбайливо зберігали сімейні 
реліквії – меблі, посуд, дрібнички – все те, що від «старих Асєєвих». 

«Старая культура отгремела за плечами, как ушедшая туча», – 
писав поет Микола Асєєв, якому Юра доводився двоюрідним племінником. 
«У тебя / молодая рука, / пред тобою – / синеет река. / Слу-
шай мудрость / и помни одну: / не стремись / раньше срока / ко 
дну», – а це жартома, під враженням довгих прогулянок з Юрком київськими 
дніпровими схилами. 

З боку матері Юрій Сергійович належить до роду Дяченків, з яким зде-
більшого був пов’язаний його київський побут. Дяченки на чолі з Михайлом 
Дмитровичем, дідом Ю. С. Асєєва, потрапили до Києва з Новочеркаська. 
Полтавчанин і син козачого Дону, Михайло Дяченко шанував усе українське. 
Звідти, мабуть, фахове звернення до національної спадщини його старшого 
сина Дмитра, представника архітектурного необароко, фундатора і ректора 
Українського архітектурного інституту в Києві (УАІ, 1918–1922 рр.). 

Дмитро Дяченко і познайомив батьків нашого героя. З Сергієм Асєєвим 
він товаришував ще в студентські роки у петербурзькому Інституті цивільних 
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інженерів. За нагоди рекомендував його своїй молодшій сестрі Ганні, яка вчилась 
на Вищих жіночих курсах, також в Петербурзі. Згодом вони одружилися. 

У спогадах Сергій Васильович Асєєв постає таким собі рафінованим 
інтелігентом старої формації, доброзичливим, осторонь будь-якої політики… 
Він знався на мистецтві й навіть зібрав унікальну колекцію фарфору та фаянсу. 
Ганна Михайлівна Дяченко натура яскрава, енергійна, «справжня козачка 
і монархістка», захоплювалася Пушкіним, Толстим, його «Анной Карениной» 
і страшенно полюбляла театр! На концерті в Петербурзі вона так завзято 
аплодувала Шаляпіну, що навіть удостоїлась його поклону персонально. 
Вражений увагою великого співака до своєї дружини, Сергій Васильович 
подарував їй горностаєвий палантин. 

«Как вам рассказать о тогдашней России?..» – риторично запитував 
в одному з віршів Микола Асєєв. Для поета революції «всё это было как 
страшная сказка, которую хочется пережить». Для батьків Юрія Сер-
гійовича страшна казка почалась із жовтневим переворотом. З революційного 
Петрограда молодому подружжю Асєєвих пощастило втекти. Вони розділили 
безрадісну біженську гарячку з більшою частиною освіченого суспільства. Вагітна 
Ганна дала обітницю: якщо вціліють, вона відправить своє перлинне намисто до 
італійського Барі, де мощі Св. Миколи-Чудотворця, – на ікону Святителя...

Спочатку потрапили до Курська, де мешкала мати Сергія Асєєва – 
Аполлінарія Миколаївна Асєєва-Василевська. Там 26 грудня 1917 року 
і народився Юрій. Потім – до Новочеркаська. Відвідавши рідні міста, зупи-
нилися в Ростові-на-Дону. Ще з дитинства Юрій Сергійович запам’ятав, 
що батько завідував Ростовським театром. З Ростова Асєєви перебралися 
до Києва і деякий час мешкали на вулиці Стрілецькій, у «місті Ярослава», 
разом з Дяченками. Тут маленький Юрко вперше зустрів людей, з якими 
доля поєднає його в майбутньому. До Дмитра Дяченка навідувалися ті, хто 
стояв біля джерел архітектурної освіти в Україні – викладачі Українського 
архітектурного інституту – Павло Альошин, Микола Даміловський, Олек-
сандр Вербицький, Валентин Фельдман та інші, а також ще студенти цього 
вузу, майбутня гордість української архітектури: Володимир Заболотний, 
Йосип Каракіс, Олександр Смик. 

Неподалік, у Стрітенській церкві, що знаходилася на перетині однойменної 
вулиці зі Львівською, Юрко вивчив свою першу молитву: «Господи, помилуй 
папу, маму, всех дядей и тетю, бабушку Полину, бабушку Надю, дедушку 
и меня, Юрочку». 



Василь Миколайович і Аполлінарія Миколаївна Асєєви,
дідусь і бабуся Ю. С. Асєєва
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Сергій Васильович, батько Ю. С. Асєєва. Фотоательє В. К. Накельського. 
Курськ, 1909 р.
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Аполлінарія Миколаївна (бабуся) 
і Сергій Васильович (батько) Асєєви.

Курськ, 1916 р.



Ганна Михайлівна Асєєва-Дяченко, мати Ю. С. Асєєва. 
Фото з дзеркалами, Carte Postale:

«Дорогие папа и мама. Шлю карточки — у нас новость, фотография. 
Как живете? Пусть мальчики пишут, 

и Мария чтобы обязательно писала. Ну, пока. Крепко целую. Ганя».
Санкт-Петербург, 1915 р.



17
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Згодом Асєєви мешкають окремо, на вул. Бульварно-Кудрявській, 7. 
Двоповерховий будиночок у внутрішніх подвір’ях між Львівською/Сінною 
площею та Сінним базаром. Дві кімнати в комуналці на першому поверсі, 
з вікнами на яблуневий сад, який самі Асєєви і виплекали. З яблук виходив 
відмінний сидр та пироги. А ще були троянди, багато троянд. 

Будинок розібрали в 1980-х роках. В інтерв’ю з Юрієм Сергійовичем 
1989 року є рядки: «Мені боляче бачити, як руйнують старі будинки, як інколи 
бездумно порушують гармонію стародавнього міста, боляче бачити на місці 
свого будинку на вулиці Воровського (назва вул. Бульварно-Кудрявсь-
кої у 1937–2014 рр.), де пройшло моє передвоєнне дитинство, незграбне 
громаддя…». На цьому місці збудували обкомівську дев’ятиповерхівку – 
невибагливий уламок житлових масивів у самому серці Києва.

Навпроти, на Бульварно-Кудрявській, 2, містилися час від часу художні 
учбові заклади, аж поки Київський художній інститут, створений на їх базі, 
не переїхав на Вознесенський узвіз. 

1922 року Михайло Дяченко разом з Юрком вирішив відвідати Шев-
ченкове свято. Хлопчик мав чудову пам’ять і був обізнаний з творчістю 
Кобзаря. Це дуже тішило і збуджувало гордість діда, щирого шанувальника 
українства. Адже він сам навчав онука віршам з настільної книги «Розвага», 
українського декламатора 1905 року.

На Бульварно-Кудрявській, 2, куди вони вирушили спочатку, вечір вже 
закінчився. Попрямували до Св. Софії, де в Митрополичому будинку роз-
міщувався очолюваний Дмитром Дяченком Архітектурний інститут. А там 
взагалі не було святкування. Дід не заспокоївся і потяг Юрка до Університету, 
де свято виявилося у самому розпалі. Виступали, читали вірші. Було багато 
людей. На сцені – величезні портрети партійних вождів. 

Юрка поставили на сцену. Вигляд малюк мав кумедний: круглий, наку-
таний, у шубці й хутряній шапці. Дід сховався за портретом Леніна – під-
казувати, як треба буде.

Діти звичайно декламували: «Мені тринадцятий минало. Я пас яг-
нята за селом...». Юрко ж почав: «Було колись – в Україні / Ревіли 
гармати...», а потім напам’ять до кінця «Тарасову ніч»!

У залі цей номер викликав шалені оплески й регіт. Малому кричали: «Ти, 
мабуть, ще щось знаєш?». «Знаю ще», – була відповідь і далі: «І день іде, 
і ніч іде. / І, голову схопивши в руки, / Дивуєшся, чому не йде / 
Апостол правди і науки?».
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Хлопчика схопили на руки і почали передавати з ряду у ряд. Діда з усіх 
сторін запитували: «Скільки йому? Скільки год?». І дід гордо відповідав: 
«П’ять, шостий. П’ять, шостий». 

Дід лукавив, п’яти Юрку ще не було.

У школі Дурдуківського
Згодом Юра Асєєв навчався в першій українській гімназії, яку 

було засновано в березні 1917 року на хвилі революційного піднесення. 
У 1920-х роках гімназія стала називатися Першою показовою трудовою 
школою ім. Т. Шевченка, або просто «школою Дурдуківського»: багато 
років її очолював вчений та громадський діяч, натхненник ідеї національної 
освіти, Володимир Федорович Дурдуківський. Школа розміщувалася 
в одноповерховому корпусі лікарні Покровського монастиря (будинок 
не зберігся) і вважалася однією з найкращих у місті. Глибоко релігійна 
людина, випускник Київської духовної академії, Дурдуківський був пе-
дагогом з Божої ласки і керував навчально-виховним процесом, менш за 
все зважаючи на вимоги більшовицької влади. «Перша школа була цікава 
з багатьох міркувань, – занурювався у спогади Асєєв. – По-перше, вона 
була українською, і по-хорошому українською. По-друге, викладачі цієї 
школи все-таки були своєрідні люди…».

У школі були зібрані кращі педагогічні кадри. Серед інших «семирічок» 
перша показова школа мала спочатку так званий «сьомий Б» – фактично 
восьмий клас, закінчення якого надавало право вступати до вузу. До того 
ж, вчителювати були запрошені викладачі Київського університету: історію, 
наприклад, читав Йосип Гермайзе, колишній член Центральної Ради. Фран-
цузькій мові навчала падчерка Карпенка-Карого Марія Тобілевич-Кресан. 
«Слуханню музики» – Мар’яна Лисенко, донька композитора, яка грала 
для дітей на фортепіано, а ті малювали або описували свої враження. Хором 
керував композитор Пилип Козицький, викладач Київського музично-дра-
матичного інституту ім. М. Лисенка. Коли Козицький переїхав до Харкова, 
хор очолив композитор Василь Верховинець. 

До самодіяльності ставилися з особливою увагою. Балетмейстер Театру 
опери і балету вела гурток пластики і ритміки. Викладач мови та літератури 
Дурдуківський керував драмгуртком. Учні не просто ставили спектаклі. Во-
лодимир Федорович читав їм декілька занять поспіль, наприклад, Шекспіра. 
Наступного разу – вже Карпенка-Карого. І вчив: «Ніколи, діти, не читайте 



Ю. Асєєв зі своїми бабусями: праворуч Аполлінарія Миколаївна Асєєва-
Василевська, ліворуч Надія Пилипівна Дяченко-Болотова. Стоять: ліворуч 

Ганна Михайлівна Асєєва-Дяченко (мати), Марія Михайлівна Лифар-Дяченко (тітка) 
та їхній брат (рідний дядько Ю. С. Асєєва). Київ, Володимирська гірка, 1923 р.
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Михайло Дмитрович Дяченко, 
батько Дмитра Дяченка і дідусь Юрія Асєєва.

Фотоательє: К. Брауд.
Новочеркаськ
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Асєєв Юрій Сергійович

книжки отак: сьогодні читаєте Франка, завтра Кобилянську, а післязавтра 
якогось іншого письменника. Так не добре. Якщо ви взялися за Франка, 
прочитайте всі його твори, щоб ви знали, чим автор дихає, який в нього погляд 
на все, яка в нього мова. Як прекрасно написаний не тільки ваш „Борислав 
сміється”, який вам трошки надокучає. А почитайте й інше. Лише так». 
А іноді казав: «Ти будеш слідкувати, наприклад, за королем Ліром, ти – за 
тим, а ти – за тим». І пропонував поміркувати: «Якщо ти опинився б у такій 
ситуації, як би ти себе повів, так чи інакше». Дуже цікаво було.

На вечірках розігрували п’єси, у тому числі написані учнями. Декла-
мували вірші. П’ятирічному ювілею школи присвятили власну виставу на 
музику Козицького, яку було поставлено в київському Оперному театрі. 
На десятиріччя там же виступав хор. І знову тексти до пісень писали учні, 
музику Козицький, а викладачка української мови Домініка Дудар – 
поетеса, дослідник творчості Т. Шевченка та перекладач (їй належать 
перші українські переклади Олександра Блока) – написала до свята 
лібрето-кантату. 

Залучений до поетичної стихії, Юрко почав складати вірші: «Батьку 
Тарасе! Ти ліг в домовину. / Геній наш любий, встань на хвилину! / 
Ні, ти не встанеш... В чорній землі / Ти спочиваєш, тобі сняться сни 
/ Про щастя, про долю нової весни». Трохи згодом, поміркувавши над 
власним доробком, автор вирішив, що це не є справжня поезія, і запалений 
тодішнім історичним бестселером О. Нечволодова, «Сказаниями о Русской 
земле» (1913), засів писати, щоб ви подумали – історію Івана Грозного! 
Мабуть з тих часів Асєєв не полишав красного письма…

Школу відвідував Павло Тичина, а Панас Саксаганський, коли гастролю-
вав у Києві, дарував учням багато квитків на свої вистави в Лук’янівському 
народному будинку. «Безталанна», «Сава Чалий», «Бояриня», «Сто ти-
сяч», «Хазяїн» – усі ці найкращі театральні постановки учні дивились там. 
А у вербну неділю діти разом ходили до Софійського собору – з вербовим 
гіллям, не пропускаючи зручної нагоди, аби періщити ним один одного. У хорі 
Св. Софії лунав чудовий тенор директора школи Володимира Дурдуківського, 
колишнього оперного співака. 

1925 року до школи завітав нарком освіти РРФСР А. В. Луначарський. 
Школа справила на нього дуже добре враження: чепурне вбрання приміщень, 
ботанічна експериментальна ділянка, на якій учні вирощували рослини, і роз-
ташований окремо музей. Перед будь-яким святом або урочистістю школярі 
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прикрашали свої класи. Хлопці десь роздобували квіти. Здебільшого, в чужих 
садах – і таке траплялось, адже «до Постишева» кожна київська вулиця була 
як бульвар, з палісадами. А дівчата сплітали гірлянди. Портрет Лесі Українки 
звичайно прикрашали ірисами, Тараса Шевченка – маками і колосками, біля 
Леніна стриміли червоні півонії. Оглянувши школу, Луначарський висловив 
одне-єдине зауваження: «А чому в вас немає жодного антирелігійного плаката?». 

Наприкінці 1920-х років у мирний перебіг шкільних подій несподівано 
увірвався «процес СВУ». До чорного списку причетних до сфабрикованої 
справи Спілки Визволення України потрапив і директор школи В. Ф. Дур-
дуківський, йому інкримінували керівництво «шкільною секцією СВУ». 
Багатьох викладачів заарештували, класи почали «розбавляти» росіянами 
та євреями, а 1932 року «першу показову» об’єднали зі школою № 64, що 
була колись гімназією А. В. Жекуліної. І школа стала десятирічкою. 

З Романом Кричевським
В одному класі з Асєєвим навчався його тезка, старший син Дмитра 

Дяченка. Вони були однолітками, але в рості вигравав Юрко Дяченко, і вдома 
братів кликали: «Юрко великий», «Юрко малий». Однак ліпшим другом 
нашого героя за часів навчання в школі був син художника Федора Кри-
чевського, Роман. Кричевські мешкали неподалік Львівської площі. Родина 
Василя Кричевського – на вул. Стрілецькій, 28, у будинку, спорудженому за 
його проектом 1917 року. А молодший Кричевський, Федір, – у старовинній 
будівлі на розі Стрілецької та Георгіївського провулку. До квартири на другому 
поверсі з вікнами на Браму Заборовського вели старі дерев’яні сходи, якими 
Юрко Асєєв бігав до Романа. Сходи найбільше й запам’яталися. У вітальні 
бувало людно, за нею знаходилась простора світлиця з мольбертами, що 
слугувала за майстерню.

Зі школи Юрко з Романом повертались прямісінько Львівською вулицею, 
всіляко бавлячись балачками. Одного разу обирали для себе псевдоніми. 
Роман нічого не міг вигадати, а тут зненацька вивіска: «Чоботар Попов». 
«Поповим будеш!» – вигукнув Юрко. Звідтоді всі в школі і навіть вдома 
так і звали Ромку: «Попка Кричевський». 

Після «процесу СВУ» і заміни викладачів зник навіть і слід гуманітар-
ного ухилу школи – її «політехнізували». Із заводу «Укркабель» прислали 
вожатого Яшку Шампанлера. «Дурень був, страшне діло, терпіти його ми не 
могли», – згадував Асєєв. А на заводі точних приладів «Фізико-механік» 



Юрій Асєєв. Автопортрет, акварель. 1932 р.

Федір Кричевський. Хлопчик з пташкою (портрет сина Романа). 1923–1924 рр.



І. В. Моргілевський.
Світлина з Особового фонду Людмили Морозової, ЦДАМЛМ України
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було впроваджено виробничу практику – суто формальна акція, бо діти на 
цій практиці нічого не робили. Йдучи якось заводським ливарним двором, 
Юрко з Романом побачили барильця, наповнені міддю для переплавки. Серед 
іншого в барильцях виявилися старовинні монети. Друзі почали їх розглядати 
і вибрали для себе декілька. Романові то було за іграшки, але Юрко вже рік 
цікавився нумізматикою. 

Незабаром Федір Кричевський, який на той час писав свого «Довбуша», 
попросив хлопців віднести до Музею українського мистецтва реквізити, котрі 
він брав для картини (Юрку запам’яталися пояси). Прикарпаття та інші 
області, пов’язані з діяльністю Олекси Довбуша, були тоді за кордоном, тому 
художникові доводилося використовувати як натурний матеріал фотографії, 
альбоми та зразки декоративно-ужиткового мистецтва.

У музеї завідувач фонду показав хлопцям колекції монет, що були передані 
з Університету. Юрко видобув із кишені свою знахідку та простягнув фахівцеві.

– Хіба ти цікавишся монетами?
– Дуже!
– Тоді їдь до професора Шугаєвського!
Археолог Валентин Шугаєвський завідував секцією нумізматики у «Все-

українському музейному городку», що діяв на території Києво-Печерської 
Лаври з 1926 року. На той час у лаврській збірці було представлено зразки 
грошей аж від VI ст. перед нашою ерою і до новішої доби. 

Знайомство з Моргілевським
До Лаври Юрко поїхав уже без Романа, якого подібні справи ніколи 

особливо не захоплювали. Відтоді хлопець часто бував у Шугаєвського 
в нумізматичному кабінеті, розглядав монети, чистив їх. Поки не потра-
пив до лаврського Музею архітектури, а сказати точніше, поки не увійшов 
у «зону тяжіння» директора музею, ентузіаста історико-архітектурної справи 
і яскравої неординарної особистості – професора Іполита Владиславовича 
Моргілевського. 

«І що ти тут робиш? – Моргілевський запримітив хлопця у нумізматичній 
секції. – Займаєшся якимось дріб’язком! Дурницями всілякими, монетками. 
Кому це потрібно? Ходімо! Покажу тобі по-справжньому цікаві речі».

У Музеї архітектури Юрка вразили численні фотографії на стінах. 
Серед світових архітектурних шедеврів тут були й церкви Київської Русі: 
Велика Лаврська, Лаврська надбрамна, Спас на Берестові, Св. Софія, 
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Михайлівський... У тогочасному провіднику «Київ» за ред. Ф. Ернста (1930) 
можна прочитати, що цей музей охоплював «матеріяли від часу Трипільської 
культури до бетонового соціялістичного будівництва наших днів», тут «пильно 
працювали над виготовленням розбірних моделей, досконалих рисунків, 
фото, щоб спостерігати факти цього будівництва в тих давніх формах, що їх 
створили будівничі». 

Моргілевський запитав Юрка:
– Як гадаєш, що це?
– Ну, як що! Це мечеть Ібн-Тулуна в Каїрі.
– Як-як?
– Мечеть Ібн-Тулуна в Каїрі.
– А це?
– А це мечеть у Ісфахані.
– Та звідки ти це знаєш?!
А у Юрка вдома була книжка «Чудеса світу», він її читав і майже напам’ять 

вивчив. Так відбулась перша зустріч Юрія Асєєва зі своїм майбутнім вчителем 
і наставником, справу якого – дослідження у царині зодчества Київської 
Русі – він буде продовжувати все своє життя.

У Будівельному технікумі, з Павлом Юрченком
1932 року, після сьомого класу, Асєєв вступив до Київського будівельного 

технікуму. «Тобі в школі нема чого робити! Хіба що дурня валяти! – Мор-
гілевський мав рацію. – Йди до технікуму! До будівельного, то буде найліпше».

У технікумі він затоваришував з Павлом Юрченком, братом архітектора 
і дослідника Петра Григоровича Юрченка. Доля з’єднала Асєєва з обома 
братами, щирою дружбою з ровесником Павлом і тривалою співпрацею 
зі старшим, Петром. У повоєнній Академії архітектури УРСР вони були 
співавторами у фундаментальних роботах.

Павло потрапив до Києва з бунтарського села Медвин Богуславського 
району на Київщині. 1920 року Медвин налічував дві тисячі сімсот дворів 
і разом із ближніми селами утворив незалежну селянську республіку. Мед-
винська республіка протрималась «на місяць довше Паризької комуни». 
Якось медвинці обстріляли кавалерійський роз’їзд Будьонного, після чого 
Семен Михайлович спалив півсела, і республіка закінчилась. У ту трагічну 
ніч дорослі й худоба ховались у лісі, що простягся неподалік від Медвина 
і раніше належав поміщиці Браницькій. У льохах порожніх садиб залишились 



5-й випуск Київського інженерно-будівельного технікуму.
Третій ряд знизу, третій ліворуч Юрко Асєєв. 
Нижній ряд, перший ліворуч Павло Юрченко. 

Викладачі: верхній ряд: 
другий ліворуч проф. В. П. Моцок, посередині директор М. П. Пономарьов, 

четвертий праворуч О. Л. Солоха, завуч та викладач геодезії; 
другий ряд: другий ліворуч проф. П. С. Андрєєв, 
четвертий ліворуч Варава, викладач математики.

1932–1935 рр.



Юрко Асєєв, випускник Київського інженерно-будівельного технікуму, 1935 р.

Професор Київського інженерно-будівельного технікуму 
Павло Сергійович Андрєєв, київський архітектор
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тільки маленькі діти. Разом з хатами спалено і церкву, і священика в ній. 
Доповіли, що він підтримував республіку. Видобувшись з льоху, Павло разом 
з іншою дітлашнею бігав вулицями, збираючи патрони. Попіл і сморід від 
згарища розносило вітром. «Моє перше бойове хрещення», – посміхався 
Павло Григорович.

Після громадянської війни в Медвині було багато біженців. Вони меш-
кали майже в кожній хаті. Їм допомагали, чим могли, але до весни 1922-го 
не дотягнули – почався голод. «Я шестилітній, ноги колодками, прибігаю: 
– Щось є? – Нема. – Ні хліба, ні картоплі. Жували траву, зелену черешню, 
кісточки ще м’якенькі, гіркі. Потім десь теля зарізали, а м’ясо неможливо про-
ковтнути…». Вдруге, 1932 року, голодомор був уже штучний, «сталінський». 
«1931 року пшеницю не можна було косити, бо коса її не брала, жали серпом. 
Існували колгоспи, але ми ще були самі. Зібрали, змолотили. Папірець – здати 
двадцять п’ять пудів. Батько: «Що робити? Треба віддавати». Приходить 
осінь – ще двадцять п’ять! Але ж так нічого не лишається! Віддали… А по-
тім ще ходили спеціальні бригади з металевими щупами, перевіряли: може 
хто сховав трохи? Квасолю в горщику було закрито, зав’язано, закопано. 
Знайшли, викопали, забрали». Павло не став далі чекати. До того ж він уже 
закінчив «семирічку» – «десятирічки» у селі ще не було. Зловивши курку 
і продавши її у Богуславі, хлопець прямує до Києва поступати куди-небудь. 

Будівельний технікум знаходився на вул. Франка, 44. Туди Павло і подав 
документи. «Перше вересня. Дзвоник. Аудиторія така-от. Зайшов… Куди 
сісти? Дивлюсь, такий собі хлопчик сидить. Вишуканий. Інтелігентик не тільки 
зовні – аж до самих кісток. І поки що сам. Я дивлюсь і трохи соромлюсь, 
бо босоніж, а він каже: – Сідай сюди! – Я сів коло нього, потиснули руки. 
Я кажу: Павло. – Юра. – І почалась у нас велика дружба». 

Найяскравішою постаттю серед викладачів технікуму був відомий київський 
архітектор Павло Сергійович Андрєєв. «Справжній класичний професор, 
розумака, з чудовою російською мовою. І прекрасна людина. Ми його дуже 
любили, – захоплено згадував вчителя Асєєв. – Чому він з його титулами, 
його професійним рівнем викладав у технікумі, для мене загадка». Юрченко 
з цього приводу зауважив: «Андрєєв мав великі суперечності з архітектурною 
громадськістю. Тоді ж у моді був конструктивізм! А професор Андрєєв – це 
зовсім інша архітектура, це – Пасаж!».

Андрєєв тоді перебував на пенсії, хворів і влаштовував консультації з проек-
тування вдома, в Пасажі, який сам і спроектував на початку 1910-х  років 
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у характері неокласицизму. Він розповідав, що Пасаж – це тільки початок 
будівництва. «Цілий квартал Хрещатика від вул. Лютеранської до вул. Мико-
лаївської мали забудувати за його проектом, – запевняв Асєєв. – І величезна 
фотографія цього проекту висіла у нього на стіні. До речі, ніхто про це не 
знає. Крім мене його чомусь ніхто не бачив, кого не питав. Чудовий проект 
Хрещатика! Перша світова стала на заваді будівництву. Якби це зробили, 
Хрещатик був би, ой, який гарний!».

Літній, дуже благовидий, чемний у спілкуванні, Андрєєв був принципо-
вим у викладанні й справедливим в оцінках. Лестити не любив і міг сказати: 
«О, молодець, це добре, а це – нікуди не годиться, треба допрацювати». 
Запросивши одного разу хлопців до себе, Андрєєв довго і уважно роздив-
лявся роботу Павла «Пожежне депо з трьома виїздами», всі ескізи, що були 
доведені майже до кінця. Потім спитав: 

– Брат допомагав? Тільки чесно! 
Петро Юрченко, на той час уже знаний у місті архітектор, викладач 

і дослідник народної архітектури, до «Пожежного депо» не мав жодного 
відношення, бо над завданнями з проектування хлопці дуже старанно пра-
цювали вдома у Асєєвих.

– Ні, не допомагав.
Проект отримав «п’ятірку». 
Спогади Асєєва і Юрченка про інших своїх викладачів коротенькі, але 

яскраві. І чи не єдині вони взагалі про Київський будівельний технікум 
1930-х років? Хоч там як, що може краще живописати учбовий заклад, 
ніж випадкові згадки колишніх учнів! Отже, крім Андрєєва в технікумі ви-
кладали: київський архітектор, професор Віктор Павлович Моцок, який 
«тихесеньким голосочком говорив, коли розповідав»; вчитель математики 
Варава, «красень був, стрункий, очі пронизливі, мав розкішне волосся, за 
яке хапався, коли говорив „безмежність”, ілюструючи цим жестом, що чо-
гось забагато як волосин у нього на голові». Сільське будівництво викладав 
Володимир Миколайович Гвоздик, «простий інженер і напевно білорус, бо 
розмовляв із акцентом. Бувало, креслить на дошці деталі конструкції, а учні, 
що сидять за останніми партами, кажуть: Не видно! – Гвоздик не дуже 
церемонився – оглянеться і білоруською: Убачите!». А завуч О. Л. Солоха 
курс з геодезії читав українською. Мова в нього була фантастична, і деякі 
вислови всі охоче цитували, наприклад, «тичкування через яр», що означало 
геодезичну зйомку. Заняття з геодезії проходили біля моста Патона (кияни 



Ганна Михайлівна Асєєва (мати) у себе вдома, 
на Бульварно-Кудрявській, 7.

Фото: Павло Юрченко, 1930-ті рр.
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На світлинах на с. 34, 35: 
Юрій Асєєв біля ротонди Аскольдової могили 

(з надбудованою колонадою, за проектом Петра Юрченка, 1936 р., 
і новими сходами, за проектом Віктора Некрасова, 1936 р.) та вид на Задніпров’я. 

Фото: Павло Юрченко, 1937 р.
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Будинок по вул. Бульварно-Кудрявській, 7, 
де мешкали батьки Ю. С. Асєєва з 1920-х до 1980-х рр.

Батьки Ю. С. Асєєва, Сергій Васильович, Ганна Михайлівна, 
у дворі будинку на Бульварно-Кудрявській, 7.

Фото: Павло Юрченко, 1930-ті рр.
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знають його як «чортів»), що над Петровською алеєю. Тоді там був пустир, 
і місцями узгір’я зсувалось. А учні з теодолітами і нівелірами знімали свої 
ділянки, тобто «тичкували». Деякі хлопці вирішили втертися в довір’я до 
Солохи, супроводжували його на риболовлю і таке інше. Потім захист. І зовсім 
несподівано на загальному тлі «п’ятірок» рибалки отримують «незадовільно». 
Вони й давай ображатися, а Солоха незворушно: «Ви ж по рибу ходили! Що 
ж ви знаєте, як вам не було коли?».

Директор технікуму М. П. Пономарьов взагалі не викладав, а на зборах 
часто підтримував промову словами: «Товариші! Се профком знає!».

Не збереглося у пам’яті колишніх учнів прізвище викладача політекономії, 
який дуже намагався розмовляти «як Ленін». Він говорив не «партія», а «пахтія», 
обов’язково російською. Але прихильністю з боку учнів шанований не був. Од-
ного разу виникла суперечка з учнем Олегом Жулєм, той походив із кубанських 
козаків, і на питання: «А твій батько скільки мав десятин?» – подивився серйозно 
і відповів: «А вам що до того?». І він же зовсім малюк був, цей Жуль!

Технікум мав два гуртожитки. Один на вул. Червоноармійській, другий, 
в якому мешкав Павло, – в підвалі житлового будинку на вул. Костьольній. 
Можливо, в період НЕПу тут був чийсь склад. Підвал – довга кімната 
з асфальтовою підлогою, шістдесят вісім залізних ліжок трьома рядами, 
а в торці – єдине віконце 80 х 60, через яке визначали, день надворі чи ніч. 
Була ще верхня кімнатка з широким вікном, де розміщувалося до десяти 
ліжок. Там мешкала студентська «аристократія». 

Розважались учні, як вміли. У погожий день вікно в «аристократичній» 
кімнаті відкривали і починали співати українські пісні. Майже всі мешканці 
гуртожитку були з сіл. Співали гарно. На радість бабцям, що влаштовували 
собі навпроти ослінчики послухати концерт. На розвагу обертали також ту 
обставину, що електромережа працювала не на повну потугу. Варить собі 
хлопець юшку на примусі, а йому дріт від розетки до каструльки учеплять. 
Він ложкою перемішує, а струм його легенько торсає. Весело.

До гуртожитку потрапляли не одразу. «Я жив… усяко, – згадував друг 
Асєєва. – Поки не отримав гуртожиток, ходив по кутах – наймав ліжко то 
в одних господарів, то в інших. Бо ж у брата, Петра, який був старший на 
шістнадцять років і одружений, у комунальній квартирі жило стільки людей, 
що й не було де присісти. Старий п’ятиповерховий будинок по вул. Діловій, 
з високою стелею. І книжкові полиці в Петровій кімнаті до самої стелі. Спільна 
кухня, плита, дрова, сараї надворі. І безліч сусідів. Така собі «вороняча слобідка». 
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Дружба Павла з Юрком і теплі стосунки з родиною Асєєвих сильно 
підтримували хлопця. Ганна Михайлівна казала, що, май вона доньку, від-
дала б її за Павлика. «Та хіба вона пішла б за мене?» – питав він. «А я б 
умовила». «Я бував у них і тоді, коли вже мав місце в гуртожитку. Майже 
кожен день мчав туди. Разом з Юрою ми працювали над курсовими проек-
тами, займалися кресленням і відмивками. Юра був начитаний, краще 
знав історію. Ще б пак! Адже мав вдома всі томи „Брокгауза і Єфрона”! 
І, між нами кажучи, мене приваблювали не лише сумісні заняття з Юрою. 
Обідали разом! А це не жарт…». Що це дійсно не жарт, говорить хоча б 
те, що навесні 1933 року добова норма кукурудзяного хліба для учня техні-
куму складала 150 грам. Голодомор, пов’язаний з розпалом колективізації, 
відчувався і в столиці УСРР.

Проте столиця залишала шанс вижити. 1933 рік приніс неймовірний уро-
жай, і уже восени в Києві з’явився комерційний хліб, це офіційно вважалося 
кінцем голоду. 

У вільний від занять час Юрко з Павлом вивчали місто. Гуляли Воло-
димирською гіркою і далі – понад Дніпром, повз Аскольдову могилу, де 
згодом, у 1936–1937 роках, за проектом Петра Юрченка було надбудовано 
колонаду. Розглядали колишні Миколаївські укріплення. На підпірній стіні 
бастіону XIX ст. виник 1949 року Зелений театр. Але в 1930-ті роки там 
була пустка. «Ми з Юрою обійшли всі ці місця. Вдвох. Вони були страшенно 
занедбані. І треба ж нам було лізти туди! Весна, вже сухо, а там десь вода 
тече, темно… Досліджували! Молоді зовсім були…».

А ще відвідували концерти в Будинку архітектора на розі Пушкінської 
та Прорізної. Великий зал, відомі артисти. Слухали «українського Шаляпі-
на» – Михайла Донця, Миколу Частія та інших. Відвідували також панораму 
«Голгофа», окрасу і гордість Костьольної вулиці. Невдовзі на хвилі так званої 
«соціалістичної реконструкції» панораму було розібрано. Але тоді хлопців 
вражало все: сам дерев’яний павільйон з квитковою касою, обхід по колу, 
палаюче сонце, Єрусалим. Павільйон був популярний – черги скупчувалися 
й тяглися по бруківці. 

1934 року, з перенесенням столиці радянської України до Києва та зро-
станням дефіциту вільних будинків для адмінустанов, будівельний технікум 
було вирішено перевести до Новгород-Сіверського. Дізнавшись про це, учні 
на чолі з директором М. П. Пономарьовим вийшли боронити свої права 
з учбовими рушницями. Пономарьов мав вуса і борідку, які в ті часи звалися 
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«под вредителя». Наскільки допомогла ця акція, невідомо, але замість Нов-
город-Сіверського технікум опинився на Кловському узвозі. І випускний 
вечір 25 травня 1935 року справляли вже там. 

Будівельний інститут
Цього ж року випускник будівельного технікуму Юрій Асєєв готувався 

до іспитів на архітектурний факультет. І знов порада Моргілевського: «Вчись, 
архітекторе! Тільки знаєш, до художнього інституту не йди – ліпше до бу-
дівельного, там краще справа налагоджена». 

Імовірно, професору були не дуже до вподоби багаторазові реорганізації 
«творчого» вузу і часті зміни підходів до навчального процесу. На художньо му 
інституті природно віддзеркалювались усі перипетії та експерименти бурхливого 
життя 1920-х років. Це не оминало й архітектурний факультет, бо в орієнтації на 
взаємодію мистецтв там готували архітекторів-художників широкого профілю. 
1934 року Київський художній інститут об’єднали з Харківським, а студенти 
обох вузів перетворилися на абітурієнтів. Наступний 1935 рік – і знов докорінна 
перебудова всієї системи навчання. Тепер на засадах соцреалізму. 

Отже, 1935 року Асєєв вступив до КІБІ. Архітектурний факультет 
інсти туту був створений 1930 року на основі об’єднання двох факультетів: 
частини архітектурного КХІ і комунального будівництва КПІ, й успад-
кував золоту когорту викладачів, серед яких були О. М. Вербицький, 
В. Г. Кричевський, І. В. Моргілевський, В. Г. Заболотний, П. Г. Юрченко, 
Й. Ю. Каракіс та інші. 

Моргілевський викладав історію архітектури, курс з історії мистецтва 
читав його друг професор Сергій Олексійович Гіляров. Вони вдвох скла-
дали кафедру мистецтвознавства, і студенти жартували, що засідання 
кафедри вони проводять у трамваї. Якщо лекції Гілярова були глибоко 
продумані заздалегідь і відрізнялись надзвичайною логікою, Моргілевсь-
кий славився імпровізаціями. От, наприклад, один з характерних його 
ораторських прийомів (мовою оригіналу): «Друзья мои! Посмотрите на 
эту башню! Да ведь она же проста как мычание! На нее собаки воют». 
«В ті роки, – запевняв Асєєв, – не було більш популярного лектора на 
архітектурних факультетах».

Поряд з викладанням Моргілевський завідував обмірною практикою. 
Навчальні завдання спрямовувалися виключно на вирішення актуальних 
дослідницьких проблем. Обмірювали собор Успіння в Лаврі, Михайлівсь-
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кий Золотоверхий, Святого Кирила, а також Богородицю Пирогощу, яку 
1935 року було висаджено в повітря і потім розібрано. «Пам’ятаю, цеглою 
від неї мостили бруківку на Підвальній вулиці, – згадував Асєєв. – Я по-
бачив плінфу, питаю: Звідки? Це, кажуть, з Пирогощої. Я взяв пару плінф 
і передав їх у Софію». 

Асєєв «ходив у помічниках» Моргілевського, був присутнім при обмірах, 
спостерігав роботу, носив інструменти, тримав рулетку. «Спочатку я не зов-
сім уявляв собі, як все це діялось. Іполит Владиславович просив допомог-
ти – я допомагав». Згодом Юрію довелося самостійно виконувати обміри 
пам’яток згідно з вузівською програмою. Таким об’єктом стала київська 
Кирилівська церква ХІІ ст., її дослідженню присвячена і кандидатська ди-
сертація Ю. С. Асєєва 1947 року.

Не лише в межах лекцій знав Моргілевського і Павло Юрченко. Він всту-
пив до КІБІ 1936 року, на рік пізніше Асєєва. Після технікуму випускників 
«розподіляли». Асєєв як киянин залишився в Києві, маючи на меті вчитися 
далі. Щодо Павла, той міг вибирати. Він відхилив усі варіанти в Україні, 
обрав Омську область і влаштувався там техніком. Але незабаром отримав 
листа з Києва. Асєєв писав: «Закінчуй з цим! Треба ж вступати до інституту! 
Я – вже». Не зволікаючи, Павло звільнився і помчав додому. 

У Києві Павло познайомився з друзями та колегами старшого брата. 
У Петра вдома він зустрічав письменника Віктора Некрасова, який був тоді 
душею київських інтелігентських осередків. Запрошений Петром до вечірки, 
присвяченій захисту його кандидатської, серед інших гостей Павло побачив 
і Моргілевського. «Я прийшов. Таке товариство! Моргілевський залюбки вів 
бесіду, полюбляв анекдоти, примовки. Розповідав про свої мандрування. Він 
же мав власні слайди! Україна, Кавказ, Середня Азія, Мала Азія – все він 
пройшов пішки зі своїми фотоапаратами. А коли десь в Узбекистані обміри 
робив, він не все занотовував. Надзвичайна пам’ять була! Він обмірював, 
а потім згадував: Ага, тут стільки, а тут стільки…».

Іноді, повертаючись з подорожей, Моргілевський сильно запізнювався 
з початком занять. «Отже, друзі, де ми були? Що ми бачили? – з цими 
словами він з’являвся в аудиторії. – Прямо перед нами високий стрілчастий 
портал, прикрашений кольоровими майоліками – медресе Шердор. Пра-
воруч медресе Улугбека, ліворуч медресе Тілля-Карі. За ними, наче темна 
хмара, видніється купол мечеті Гур-Емір, а на сході – ланцюжок мавзолеїв 
Шахі-Зінда. Ансамбль! Регістан!».



Обмірна практика у Кирилівській церкві 
за керівництва І. В. Моргілевського.

Стоїть Юрій Асєєв, 1937 р.



Павло Юрченко. «Моему лучшему из лучших другу, 
Юрию Сергеевичу Асееву…». 21 листопада 1939 р.

Юрій Нельговський. 
«Юрию Асееву. Будущему соавтору 

„Краткого курса истории украинского искусства”...».
3 вересня 1940 р.
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Асєєв закінчував інститут за класом професора Олександра Матвійовича 
Вербицького, одного з фундаторів зодчеської школи КІБІ. За його керівництва 
студіював фахову дисципліну – архітектурне проектування. Вербицький 
вважався незаперечним авторитетом. «Слово Олександра Матвійовича було 
законом. Якщо він про щось висловлювався, це було завжди зважено. Він 
був дуже принциповим, але й водночас дуже добрим. На нього ніхто ніколи 
не ображався, коли він проявляв суворість. Але особливої суворості, причеп-
ливості в нього не було. Олександра Матвійовича всі любили, шанували, 
вважали за справжню людину. – Згадуючи Вербицького, Асєєв завжди 
наголошував. – Це був мій вчитель!».

Павло Юрченко зберіг у пам’яті характерний епізод консультації Вер-
бицького (мовою оригіналу): «Знаете ли… знаете ли… детали хороши… 
А в целом плохо. Нужно доработать». 

Диплом Асєєва присвячувався будівельній виставці в Києві. Уважно 
роздивляючись деталі креслення, Вербицький помітив параболу на вході: 

– Ні, робіть півкружжя!
Асєєв був дуже здивований, адже під час роботи він надихався силуетом 

київського залізничного вокзалу, збудованого за проектом Вербицького:
– Олександру Матвійовичу, – наважився він. – Ви ж самі робили па-

раболу на вокзалі!..
Вербицький помовчав, а потім у півтону:
– Ви знаєте… парабола себе не виправдала.
Довелось замінити параболу на півкружжя.
Переконаний модерніст, Вербицький не сприймав у сучасній архітектурній 

практиці штампування класичної спадщини. Але офіційна переорієнтація 
радянської архітектури в 1930-х роках не могла не позначитися на стилістиці, 
яку впроваджувала кафедра для студентських робіт. Постконструктивізм 
1930–1935 років змінився на суцільний сталінський неокласицизм у другій 
половині 1930-х. Відтепер фасадна парабола, що репрезентувала авторський 
стиль Вербицького, «не виправдовувала себе». Проектувальники, всі без 
винятку, стали спадкоємцями класичної архітектури. 

Архітектор-практик, з чималим творчим доробком, Вербицький міг роз-
повісти студентам багато чого цікавого: про відомих архітекторів, котрих 
знав особисто, про архітектурні об’єкти, у будівництві яких брав участь. 
Або міг влаштувати екскурсію, наприклад, у Покровський монастир – по-
казати конструкції, що їх робив сам. «Щоб ваша будівля стояла, – вчив 
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Вербицький, – необхідні два моменти: добрий фундамент і добрий дах. Коли 
на дах впаде крапля, ви повинні знати весь її шлях, як вона пройде. Щоб 
десь не потрапила в будівлю, всередину конструкції». 

У 1910–1912 роках, під час активної розбудови Києва – другої «буді-
вельної лихоманки», Олександр Матвійович вперше працював з новітнім у 
ті часи склепінням критого ринку на Бессарабці. Торговельну залу перекри-
вали металевими фермами зі скляним дахом. Ринок будувався за проектом 
Г. Ю. Гая, а керував спорудженням архітектор Михайло Павлович Бобрусов. 
Будували добротно. Вербицький був свідком такої історії. 

Одного ранку питає Бобрусов з прольотки десятника:
– Скільки цегли учора було викладено за периметром? 
Десятник відповідає:
– Учора був дуже вдалий день. Погода гарна, працювали з вогником. 

Ось, виклали за всім периметром одинадцять рядів.
Бобрусов:
– Ламати всі одинадцять!
– Чому?! Подивіться – гарна кладка!
– Ламати всі одинадцять, тому що якісно ви могли зробити тільки вісім, – 

архітектор прицмокнув, – но-о! Поїхали!
«І коли ви подивитесь на якість стін критого ринку, – завершував переказ 

Асєєв, – ви розумієте…».
Одним з найкращих епізодів студентського життя Асєєв вважав геодезичну 

практику на Трухановому острові на базі КІБІ. Тут після весняних сесій та 
захисту курсових робіт студенти жили, працювали й відпочивали. Практич-
ні заняття з неабияким захопленням очолював професор В. Г. Леонтович. 
З приводу цього була пісня:

Легко на сердце от вешки ударов –
В работе нам придает больше сил.
Идем мы с вешкой на остров Труханов,
Идем мы с вешкой на Матвеевский залив.

Нам вешка мерить пески помогает,
Как Леонтович к работе зовет.
Лишь тот, кто с вешкой по полю шагает,
Тот от жары никогда не пропадет.



Нижній ряд: Юрій Асєєв, Юрій Івакін. 
Верхній ряд: Пін (Павло) Вінтман, праворуч Борис Фрідман.

Друга половина 1930-х рр.



Юрій Асєєв, Зінаїда Вінтман-Сагалович, Пін Вінтман.
Київ, друга половина 1930-х рр.
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Зурбаган
Про те, чим переймалося передвоєнне покоління творчої молоді Києва, 

їх запити, оточення, коло інтересів, можна уявити, звернувшись до «Пісень 
Вільного Міста Зурбагану» – рідкісного зразка студентського фолькло-
ру, що дійшов до нас завдяки Асєєву. Всього декілька зжовклих від часу 
аркушиків. Але в них ціла епоха. Юрій Сергійович, один з авторів і героїв 
«Пісень», зберіг їх у пам’яті на все життя. 

Свідком поетичного натхнення був овальний стіл вдома у студента-
мовознавця Бориса Фрідмана, який мешкав у відомому «будинку лікаря» 
П. Альошина на Великій Житомирській – за ним і збиралась компанія, 
«невеличка, але бардзо тепла». «Лицарі овального столу», як вони себе 
називали, розважалися тим, що складали експромтом каламбури, частівки 
й всілякі вірші – про себе, про відомі події, «и по этим скудным фактам 
оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его 
истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие 
в высших сферах» (М. Салтиков-Щедрін). 

У своїй більшості «зурбаганці» мали неабиякий літературний хист: це поет 
Пін (Павло) Вінтман, який увійшов в аннали вітчизняної поезії, пародист Борис 
Фрідман («Некто Фридман по природе / приспособлен до пародий»), 
Олександр Граймер, якому Фрідман присвятив цілу поему «Граймеріаду» 
(«Шур-эт-дин, певец Востока, ловок был в словесном даре»). Всі 
вони загинули в перші роки Другої світової війни. У віршах також згадуються 
майбутній літературознавець Юрій Івакін («Сэр Ивакин был когда-то / 
футурист-мистификатор»), майбутній дослідник архітектури Юрій Нель-
говський («Барон Нельговский і ще / Дьячок в Гарольдовом плаще»), 
майбутній архітектор-практик Еріка Вайнштейн-Грінгоф та інші яскраві постаті. 

У «Піснях» знайшли відображення і концерти в Першотравневому пар-
ку, де збиралась уся студентська молодь міста, і передвоєнна Прорізна, 
яку автори віршів називали не інакше як Via vinum – Винна вулиця, через 
розташування на ній чотирьох винних магазинів, і резонансні київські події. 
Однією з таких подій для Асєєва було повернення Хрещатику його істо-
ричної назви (з 1924 по 1937-й роки головна вулиця Києва називалась на 
честь революціонера Вацлава Воровського). Асєєв щиро цьому зрадів. За 
овальним столом не забарились з коментарем: «Всюду радость-бодрость 
сея, / Ходит Юрочка Асеев. / Нынче он прочел в печати, / Что 
Крещатик – вновь Крещатик!».
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Асєєв у Зурбагані – «Георгий», «Свет-Егорий», «Рыцарь каменных 
сеньор», навіть «бен-Асей» і «Юр-эт-дин». Свідченням того, що вже в сту-
дентські роки він захоплювався давньоруським періодом, є вірш: «В старине 
Руси коснея / Нам всегда твердит Асеев: / „Сие братие еси / Ереси, 
ереси!” / Вышней волею Даждьбога / Еретик наказан строго. / 
Юрий – Каменные Бабы / Им разжалован в прорабы!». Жарти-жар-
тами, але професійне дослідження кам’яних баб, дійсно, чекало на Асєєва в 
майбутньому. Не зайве навести цитату П. Говді з його рецензії на перший том 
видатної праці Академії архітектури УРСР «Історія українського мистецтва» 
(1966–1970): «Зовсім новий розділ „Мистецтво народів південно українських 
степів та Криму за часів середньовіччя” (автори Ю. С. Асєєв і М. Ю. Брай-
чевський) значно доповнює загальну картину розвитку мистецтва на землях 
України. Тут уперше в історії мистецтва дається мистецтвознавчий аналіз 
знаменитих „кам’яних баб”, які ще до кінця ХІХ ст. подекуди височіли на 
степових могилах»1.

На одній з фотографій Ю. Нельговського 1940 року є напис: «Юрию 
Асееву. Будущему соавтору „Краткого курса истории украинского искусства” 
о 12 томах по количеству выпитых бутылок». Пророцтво майже збулося, навіть 
про дванадцятитомник, тому що «Історія українського мистецтва» мала вийти 
в дванадцяти томах (за задумом М. П. Бажана). І тільки один том збиралися 
присвятити радянському мистецтву. Насправді вийшов шеститомник з двома 
«радянськими» томами. І Асєєв з Нельговським стали співавторами цієї фун-
даментальної праці Академії архітектури. Асєєв є відповідальним редактором 
І тому «Мистецтво найдавніших часів і епохи Київської Русі», Нельговський – 
ІІ тому «Мистецтво XIV – першої половини XVII ст.».

На останній сторінці «Пісень», поруч з переліком героїв – картинка. 
Нібито черга, а над фігурками надписані імена: «Барон, Борис, Сэр, Егор…». 

– Юрію Сергійовичу, що тут зображено? 
Той, хто колись був «Егор», мовчки і трохи усміхаючись, роздивлявся 

майже стертий малюнок олівцем. Що він міг означати? Шістдесят років, 
що минули (і яких років!), напевно, викреслили це з пам’яті. На чию честь 
вишикувалися схематичні чоловічки? Що то за гербовий знак над ними? 
«Таинственные тени гуськом шли одна за другой. Все они были снабжены 
одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали, и все одинаково куда-то 
исчезали. Куда?» (М. Салтиков-Щедрін).

1 Говдя П. Шлях українського мистецтва. Серед книг // Радянська Україна. 1967. 29 берез.



Юрій Івакін, Зінаїда Вінтман-Сагалович, Пін Вінтман, Юрій Попов, 
Віра Ростовська, Юрій Асєєв. 

Київ, 1939 р.



Василь Миколайович Борейко з донькою Олею
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Олена Володимирівна, дружина, теж зацікавилася:
– А хто це, найменший? Граймер? 
Вона цілком серйозно показала на останню у ряді фігурку, наче дійсно 

бачила там людину. Юрій Сергійович ще раз глянув на малюнок, ткнув 
пальцем у герб і вигукнув: 

– Золотий жук! – і багатозначно подивився на мене. А потім ледь чутно:
– Символ щастя…

Праведник 
Буває так, коли краще не знати. На щастя, трапляється і навпаки. І страшно 

подумати, раптом не дізнався б: Асєєв – «праведник Бабиного Яру».
Розповіді Асєєва небагаті на рельєфну деталь: «хороша людина», «пре-

красний вчений», «чудово все організував», «працювали якось дуже дружно»... 
Про що б не говорив, все у нього гаразд, все добре.

Але іноді не так було. І найголовнішим «не так» була війна.
Те, що Юрій Сергійович жив у Києві під час окупації, не було таємницею. 

Але про це не говорили – Асєєв не говорив. І ніхто не знав, як він жив. 
Бо хто ж запитає?

І я викреслила цю главу – щоб не ворушити.
Одного разу, правда, спровокувала:
– Юрію Сергійовичу, а ви спілкувалися з Моргілевським в його останні 

роки?
Він відповів несподівано:
– Я навіть його хоронив... Виносять труну з дому на Вознесенському 

узвозі, а ми з Катею, його донькою, внизу стоїмо, і Катя мені каже: «Ой, 
який тато великий... Я ніколи не помічала, що він такий високий, дивись, 
дивись...».

Фрагмент грудня 1942 року, як спалах короткий і яскравий.
Не все просто з військовою темою, не просто її викреслити. Раптом 

знайшлися люди, з’явились свідчення. Глава повернулася на місце.
– А знаєте, у війну Юрій Сергійович врятував життя багатьом, ризикуючи 

своїм, – приголомшує мене, знайомлячись, Ольга Василівна Борейко.
У Дарницькому таборі для військовополонених, куди потрапив її батько, 

лейтенант Червоної Армії Василь Миколайович Борейко, родичам дозволяли 
забирати поранених додому. Отже відпустили до родини і його. Потроху 
одужуючи, він почав співпрацювати з представником підпільної організації 



52

Бібліографічний покажчик

«Арсеналець» Данилом Яковичем Нестеровським. До квартири Борейків 
на вул. Саксаганського, 42, яка незабаром перетворилася на явочну, серед 
інших часто навідувався Юрій Асєєв.

Ця історія була її з батьком секретом довгі роки. Після війни Василь 
Борейко суворо наказав маленькій Олі слово «окупація» забути. І ще ска-
зав, що нібито життя під окупантами це велика страшенна провина. І Оля, 
не зрозумівши, повірила. А, коли подорослішала, зрозуміла і слово забула. 
Слово – не діло.

– Нагороди не доженуть нас як Василя Тьоркіна, – відбувався жартами 
Борейко на доньчині «чому?».

Бо були герої фронтів і тилів. І пісні. І радість зі сльозами... Вклонялися 
«великим тим рокам»... А мовчазному героїзму кинутих в місті – напризво-
ляще та на свавілля окупантів – першими вклонилися євреї.

Спочатку була Аня. Кинулася на коліна, прямо на вулиці, руки цілує – 
ледь війна скінчилася, і Оля з батьком на прогулянці в мирному вже Києві. 
Скільки не писала потім Ольга Василівна до єврейських газет – Аня, 
відгукнись! – не знайшлася, навіть прізвища не згадати. Та хіба ж одна 
Аня була… Аню привів Сергій Васильович, батько Асєєва. Зовсім не 
підпільно, немов не війна. Отже порушив правило явочної квартири. І Аня 
виявилася єдиною, кому метрику із зміненою національністю передали 
з рук в руки. Інакше – забирали підпільники. До офіційного визнання 
і вшанування далеко, і не всі дожили, це потім. А поки – ледь війна 
скінчилася, Аня на колінах перед Борейком, руки цілує. Дякує і плаче. 
Але і це – потім.

А перед війною у Асєєвих на Бульварно-Кудрявській у квартирі напівтем-
рява і урочисто. Урочиста і сама господиня Анна Михайлівна. Оля, дошкільня, 
принишкла мов те мишеня: як би чого не розбити, з місця не зрушити. А Юра 
Асєєв студент-архітектор! Юний, красивий. І високий – так Олі здається. 
І всі його звуть: Юрочка, Юрочка Асєєв. І Оля. 

І знов напливає напівтемрява: зазвичай сходилися увечері і працюва-
ли, схилившись один проти одного при світлі лампи: Юрій Асєєв та Ніна 
Модестівна Коломойцева, інженер, прекрасний рисувальник, а тепер ще 
й «фольксдойче», отже поза підозрою. Всі ці паспорти, перепустки, метрики, 
медичні та інші довідки, що рятували киян від Бабиного Яру та угону в Німеч-
чину, створювалися за допомогою звичного архітекторського інструментарію: 
рейсфедера, циркуля і креслярського пера. Сергій Васильович Асєєв зробив 
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перед тим гумову печатку, але вона не підійшла. Ось і залучив сина-архітек-
тора. Доводилося довго розмірковувати над прізвищами, вигадувати німецькі, 
змінювати єврейські на українські. Потім новостворені «аусвайси» потрапляли 
до ольчиних рук, навмисно немитих після прогулянки, і вона старанно терла 
нові документи, доводячи їх до належного стану – «старила». 

Праворуч оперного театру Борейко відкрив комісійну крамничку під вивіс-
кою «Зеніт» та з гаслом: Alles kaufen, alles verkaufen. Німці з задоволенням 
купували здані населенням речі, особливо твори мистецтва, але їм було зовсім 
невдогад, що прізвища художників на картинах – Левітан та інші – підпи-
сувалися тут же, у «Зеніті». Частина отриманих від продажу коштів йшла 
на придбання медикаментів для партизанів, бланків для документів та інші 
потреби підпілля. 

Коли наші війська наближалися до Києва, підпільникам стали у нагоді 
нарукавні пов’язки з дерматину, спочатку блакитного кольору, потім червоного, 
які німці видавали своїм працівникам. Пригадали, що десь на вулиці Леніна 
(нині вул. Б. Хмельницького) у професорському кабінеті червоним дер-
матином обпинено меблі. Проникнення в квартиру ускладнень не викликало, 
центр міста був виселений, будинки пустували. Матеріал стинали, нарізували 
стрічками. Асєєв малював на них печатки і підписи. 

У повоєнний час вони зустрічалися нечасто. У 1980-х роках Ольга Бо-
рейко потрапила на публічну лекцію Ю. С. Асєєва. Той розповідав про 
давньоруську архітектуру та показував графічні реконструкції пам’яток. 
«Дивлячись на дорослу людину, – вдався Юрій Сергійович до порівнян-
ня, – можна зрозуміти, який вигляд вона мала в дитинстві. Так і з рештками 
споруд: за їх фундаментами ми уявляємо собі їх первісні форми». Після лекції 
Ольга Василівна підійшла до Асєєва: «Впізнайте мене!». І він її не впізнав. 
А потім в спорожнілій аудиторії вони довго розмовляли й згадували минуле. 

Матеріали Моргілевського (1942–1943 рр.)
Після смерті Моргілевського (7 грудня 1942 р.) особистий архів вченого 

майже до кінця окупації Києва зберігався у його вдови Євгенії Олександрівни 
Моргілевської (Кистяковської) і доньки, Катерини. На непересічній цінності 
архівних матеріалів розумілись не лише прямі спадкоємці та українські вчені, 
але й окупанти. Про цей архів йдеться у листі д-ра Д. Роскампа зі спеціального 
штабу з образотворчого мистецтва в Києві до начальника управління з обра-
зотворчого мистецтва Р. Шольца в Берліні (13.02.1943 р.): «Як повідомив 
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мені проф. д-р Штампфус із зондерштабу Vorgeschichte (Стародавня Історія), 
керівник управління Vorgeschichte хотів встановити з Вами контакт для рішення 
з опрацювання архівної спадщини київського архітектора Моргілевського. 
Матеріал – обміри, архітектурні креслення і фотознімки споруд Києва епохи 
нордичних варягів – надзвичайно цінний, оскільки він може послужити одним 
з обґрунтувань німецьких претензій на володіння землею, до того ж багато 
архітектурних споруд зруйновано більшовиками. Обробка і доцільне вико-
ристання матеріалу в найближчий час неможливі, вони вимагають тривалого 
ґрунтовного вивчення, адже всі питання давньоруської архітектури нез’ясовані. 
<…> приступити до обробки архівної спадщини належить панові Кляйну. 
Це було хорошим рішенням, оскільки пан Кляйн вже займався архітектурою 
епохи варягів. Крім того, пан Кляйн був знайомий з Моргілевським, і вже 
знайдено учня Моргілевского, який може взяти участь в роботі. Останнє 
важливе, бо матеріал не повний»2. 

Цим учнем був, звичайно ж, Юрій Асєєв. Але не так сталося, як німцям 
гадалося. Після визволення Києва Асєєв починає працювати в Софійському 
заповіднику і бере участь у поїздці до Львова – за тими самими матеріалами. 

В. Г. Заболотний, на той час голова президії Української філії Акаде-
мії архітектури СРСР (філію створено 4 листопада 1943 р. постановою 
РНК СРСР № 1207), дізнався, що О. Повстенко, директор Софійського 
заповідника під час окупації, вивіз до Львова разом з іншими матеріалами 
архів Моргілевського. За кордон весь вантаж він вивезти не встиг і частину 
матеріалів передав І. Свєнціцькому, директору Національного музею у Львові 
(з 1944 до 1991 рр. – Музей українського мистецтва). Заболотний завчасно, 
ще до вступу радянських військ у Львів, доручив співробітникам Академії 
повернути матеріали до Києва. До цієї групи увійшли, зокрема, Г. Говденко, 
директор Софійського заповідника у складі Української філії Академії архі-
тектури СРСР, та Асєєв, оскільки він знав матеріали Моргілевського. Це 
відбувалось у період між 27 березня, коли згідно з постановами РНК УРСР 
і ЦК КП(б)У про організацію Софійського заповідника, останній відновив 
свою діяльність, і 27 липня 1944 року, коли Львів було визволено. Про важ-
ливість акції повернення «софійських матеріалів» свідчить те, що Заболотний 
обговорював як можливий транспортний засіб літак від М. С. Хрущова. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3676: 
Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих східних областей 
мм. Берлін, Київ. Оп. 1. Спр. 49 : Листування Д. Роскампа та інші документи. 1942–
1943 рр. Арк. 32–33.



Ю. С. Асєєв. Київ, кінець 1940-х рр.
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Ю. С. Асєєв у Криму. 1950-ті рр.
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Юрій Асєєв на розкопках храму на горі Тепсень в Коктебелі, 1950-ті рр.



З дружиною Оленою Володимирівною Асєєвою-Беренгович, 1950-ті рр.
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– Скористаєтеся літаком Микити Сергійовича! – Заболотний мав 
оптимістичний настрій.

– Володимиру Гнатовичу, куди ж ми полетимо? Львів ще під німцями...
– Ну, коли ви будете летіти, він уже буде наш! 
Так і сталося. Хоча до Львова добувались «полуторкою» Академії архі-

тектури. Матеріали Моргілевського заповнили всю машину. 
Сьогодні фототека Моргілевського (1029 одиниць, переважно негативи на 

склі) зберігається у фондах Національного заповідника «Софія Київська», вона 
використовується для відтворення пам’яток архітектури та є неоціненною допо-
могою в дослідницьких і проектних роботах. Великою мірою це заслуга Асєєва.

Найважливіша подія
За краще, що трапилося в житті, Юрій Сергійович вважав своє одру-

ження. Вони познайомилися в перший день першого повоєнного року, на 
новорічному святі. 

Святкувати разом Олену Беренгович запросила сусідка – матір Галини, 
дружини Юрія Івакіна: «Ти що тут зі старими сидиш? Ходімо! У нас гості, два 
парубки». Пішла. Високий красень блондин – мічман з кортиком – справляв 
враження. Вигляд другого не дуже-то впадав в око: і на зріст невисокий, і без 
кортика… Зате як читав вірші! 

Наступного дня сходами Оленчиного будинку хтось тупав. «Дивлюся 
у шпарку, куди пошту кидали – Асєєв! Напевно, щось забув і повернувся. 
Через день знову – туп-туп-туп...».

«Всі жінки – свахи, – продовжує розповідь Олена Володимирівна. – І ось 
сусідка каже: „Прийшов Асєєв. Ходімо дивитися проект забудови Хрещатику 
разом з нами!”. Потім історія повторюється з колядками у Володимирсько-
му соборі. А коли домовились наступного разу, Галя нібито захворіла. І до 
Софійського заповіднику ми з Асєєвим пішли удвох. Він хотів показати мені 
Софію, бо знав про собор все, що взагалі було про нього відомо. І хто як не 
він може про все це яскраво розповісти! Але на цей раз Юра так хвилювався 
й ніяковів, що блиснути ерудицією не дуже то й вдалося». 

Академія архітектури
Для розвитку історії архітектури як науки надзвичайно плідними стали повоєнні 

десятиліття, відзначені небувалою науково-дослідницькою роботою і широко-
масштабною видавничою діяльністю. Тотальна руйнація історико-культурної 
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спадщини під час війни викликала виключну необхідність уважного обстеження 
стану пам’яток архітектури, що постраждали, і здійснення величезного обсягу ря-
тувальних консерваційних заходів. Це обумовило відродження окремого наукового 
напрямку – архітектурної реставрації. У цій галузі працювали П. М. Максимов, 
П. Д. Барановський, Б. О. Огнєв, Д. П. Сухов, Р. А. Кацнельсон та інші. 
Проведення великомасштабних археологічних досліджень призвело до якісно 
нового етапу розвитку архітектурної археології, провідними діячами якої стали 
М. М. Воронін, М. К. Каргер, Б. О. Рибаков, О. Л. Монгайт.

В Україні новий етап розвитку архітектурної науки ознаменувався ство-
ренням і реорганізацією нових науково-дослідницьких закладів. 1938 року 
Інститут історії матеріальної культури АН УРСР було реорганізовано в 
Інститут археології. А 1945 рік відзначився фундацією у республіці Академії 
архітектури України – науково-організаційного центру з науково-дослідними 
інститутами, аспірантурою й бібліотекою. Під егідою Академії здійснювались 
дослідницькі експедиції із збирання матеріалів з історії архітектури, образот-
ворчого мистецтва та народної мистецької творчості, їх наукове опрацювання 
й складання фундаментальних історико-теоретичних праць. 

Двадцять років життя Асєєв натхненно працював у закладах Академії 
архітектури. Саме тут він сформувався як вчений-дослідник, експериментатор, 
фахівець найвищого ґатунку. Коло його творчих зосереджень охоплювало в 
першу чергу дослідження давньоруського зодчества з безпосередньою участю 
як у реставрації архітектурних пам’яток, так і в археологічних розкопках, 
а також підготовку теоретичних праць на цю провідну тему його наукової 
діяльності. Цей період пов’язаний і з початком педагогічної діяльності.

Академія архітектури повоєнних років, яка завдяки своєму складу поєднала 
традиції старої школи із сучасними вимогами, стала життєдайним середовищем 
для виховання молодих фахівців. Поруч з відомими вченими-митцями тут плід-
но працювала нова «післявоєнна формація» талановитих архітектурознавців. 
«У повоєнні роки в керованій В. Заболотним академії зросла і утвердилась 
на теренах науки ціла когорта істориків архітектури і мистецтва, згодом таких 
відомих вчених, як Ю. Асєєв, І. Грицай, І. Ігнаткін, О. Ігнатов, Г. Лебедєв, 
Г. Логвин, Ю. Нельговський, М. Цапенко, П. Юрченко та інші»3.

3 Мойсеєнко З. Видатний зодчий, організатор науки, педагог (до 100-річчя від дня народження 
В. Г. Заболотного) // Українська академія мистецтва. Київ, 1998. Вип. 5. С. 166.



Ю. С. Асєєв. Київ, середина 1950-х рр.



Ю. С. Асєєв (праворуч) на своїй дачі 
з двоюрідним братом Борисом Дмитровичем Дяченком.

Київ, Русанівські сади, 1985 р., серпень



Ю. С. Асєєв з онуком Микитою.
Київ, Русанівські сади, 1985 р., серпень



Дружній шарж Володимира Могилевського на Ю. С. Асєєва, 1990-ті рр.
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Розвиток Ю. Асєєвим архітектурної типології І. Моргілевського 
Працюючи в Софійському заповіднику, а після створення Академії архітек-

тури – в Інституті історії і теорії архітектури, Ю. С. Асєєв пише кандидатську 
дисертацію «Архітектура Кирилівської церкви-заповідника в Києві» та захи-
щає її 1948 року. Дослідження Кирилівської церкви проводилися відповідно 
до п’ятирічного плану наукової роботи двох Академій архітектури – СРСР 
та УРСР, у контексті збирання матеріалів для створення капітальної праці 
з історії архітектури народів Радянського Союзу. У липні 1946 року побачив 
світ перший номер «Вісника Академії архітектури УРСР», в розділі «Хроніка 
роботи інститутів» поряд з історико-архітектурними працями С. В. Безсо-
нова, П. Г. Юрченка та інших згадуються і розвідки Ю. С. Асєєва щодо 
Кирилівської церкви. Вивчення пам’ятки Асєєв обмежив її архітектурою 
ХІІ ст., рухаючись у фарватері передвоєнних дослідів І. В. Моргілевського, 
найважливіший результат яких полягав у розбивці пам’яток княжої доби на 
групи за ознаками – будівельна техніка і матеріали, планування, архітектурні 
форми. Моргілевський виокремив два стилістичні етапи розвитку архітектури 
Подніпровської Русі, вперше вивчив і визначив особливості будівельної 
техніки ХІ та ХІІ ст., провів між ними чітку межу (техніка «opus mixtum» 
і «opus isodos»). Тепер кожний з давньоруських храмів розглядався не окре-
мо, а в типологічно-груповому контексті. За новою періодизацією типовим 
представником стилю ХІІ ст. вважалась Кирилівська церква в Києві.

Дослідження подніпровських пам’яток Моргілевським були далеко не 
вичерпні, Асєєв систематизував і доповнив їх результати в перші повоєнні 
десятиріччя. Щодо Кирилівської церкви, у 1944–1946 роках він обміряв 
пам’ятку і дослідив кладку стін, фундаментів та склепінь, а в 1945–1947 – 
здійснив зондажі кладки в верхній частині будівлі. Головним завданням при 
виявленні первісних форм було дослідження окремих частин і конструкцій. 
Робота проводилась за такою послідовністю: вивчення пізніших нашарувань, 
виявлення під ними давніх первісних форм, реконструкція первісного вигляду 
пам’ятки, вивчення та дослідження інших, стилістично з нею пов’язаних 
пам’яток. І, як завершення всієї роботи, – стилістичний аналіз архітектурних 
форм Кирилівської церкви. 

Існуючі первісні частини Кирилівської церкви, а також порівняльна числен-
ність цієї групи пам’яток надали Асєєву можливість відтворити стилістичні 
особливості їх початкових форм і зробити висновок, що в період феодальної 
роздробленості Давньої Русі в монументальному зодчестві був вироблений 
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новий тип церкви – центру феодального монастиря. Борисоглібський собор 
і Єлецька церква в Чернігові, церква Богородиці Пирогощої і Кирилівська 
церква в Києві, Успенська (Юр’ївська) церква в Каневі – подібність пам’яток 
цієї групи за пропорціями, планами, архітектурними формами та їх декорацією 
наштовхували на думку, що їх будували ті ж самі майстри. «Усі вони, як за 
копійку бублик», – казав про ці храми Моргілевський. 

Отже, завдяки Асєєву оригінальна типологія Моргілевського отримала 
подальший розвиток, і не тільки в межах сформульованих останнім стилів 
ХІ та ХІІ ст. У 1940–1960-х роках Асєєв дослідив та чітко визначив ще 
один стилістичний напрямок, «останній етап» домонгольського зодчества 
Подніпров’я кінця ХІІ – першої половини ХІІІ ст.

З Петром Барановським: Чернігівська П’ятниця 
Коли Юрій Сергійович згадував людей, стосунки з якими мали найбіль-

ший вплив на нього як особистість і його долю, то поряд з іменем Іполита 
Владиславовича Моргілевського, він із великою повагою згадував іще одне 
ім’я – Петра Дмитровича Барановського. 

Щасливий, але закономірно обумовлений збіг спільних наукових позицій 
та інтересів звів Юрія Сергійовича з цим видатним вченим, дослідником архі-
тектури, справжнім батьком вітчизняної реставраційної справи, ще на початку 
Асєєвських досліджень у галузі історії архітектури. І якщо Моргілевський був 
для Асєєва, так би мовити, «патроном» у галузі загальної світової архітектури 
та її історії, то Петро Дмитрович став для нього провідником саме в царині 
зодчества Давньої Русі. 

У грудні 1943 року, за завданням Комісії з охорони пам’яток Коміте-
ту у справах мистецтв при РНК СРСР і Надзвичайної державної комісії 
з визначення заподіяної фашистами шкоди, Барановський їде до Чернігова 
з метою обстеження пошкоджених пам’яток. Дізнавшись, що Асєєв учень 
і послідовник Моргілевського, щойно демобілізований з посади головного 
архітектора ТЧ військ гарнізону Києва, Петро Дмитрович запросив його 
до співпраці. 

Війна ще тривала. Із Києва вони добувались на авто і потрапили в Чер-
нігів лише пізно ввечері. Їм виділили помешкання – невеличку кімнатку на 
околиці. Дорогою туди Петро Дмитрович запропонував одразу, не гаючи 
часу, оглянути стан П’ятницької церкви. Страшенно не терпілося, адже було 
відомо, що вона сильно постраждала під час бойових дій. 



Петро Дмитрович Барановський



П. Д. Барановський (п’ятий праворуч) серед студентів КГХІ 
на відтворенні П’ятницької церкви в Чернігові.

Фото: Ю. С. Асєєв, 1950-ті рр.
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Виявилось, що руїни являють собою ніби виконаний в натурі діагональний 
архітектурний розріз з північно-західного кута до південно-східного. Петро 
Дмитрович як тільки завважив те, то одразу ж і долонями плеснув: «Ах, боже 
мій... Та це ж велике відкриття! Принципово новий стиль! От тепер ясно і 
з Овручем». 

Дата заснування собору Чернігівського монастиря, відомого нині як 
П’ятницька церква, загубилася в тьмі віків. І перші згадки про нього відносять-
ся до середини XVII ст. Перебудова й оздоблення храму в стилі українського 
бароко стали на заваді автентичному визначенню первісного його вигляду, 
що викликало появу величезної кількості сповнених протиріч, різнорідних 
щодо того тлумачень. 

За типом П’ятницька церква – чотиристовпний хрестовобанний храм із 
трьома апсидами, характерний для архітектури домонгольського періоду. Проте 
уступчасті склепіння, що більш притаманні руській архітектурі XIV–XV ст., 
часто призводили до плутанини у датуванні. І хоча Ф. Горностаєвим була 
відкрита древня кладка біля п’ят склепінь, серед дослідників переважала 
думка щодо пізнішого їх походження.

Одразу очам досвідченого дослідника відкрився неймовірний досі факт – 
усі конструктивні елементи споруди, в тому числі й уступчасті склепіння, були 
складені виключно з плінфи – матеріалу, беззастережно характерного для 
будівель домонгольської епохи і тільки для неї! А це означало, що склепіння 
уступчастої конструкції збереглися у первісному вигляді і можуть датуватися 
межею ХІІ–ХІІІ ст.

Барановському, якому «знахідка здавалася прямо неймовірною за своїм 
значенням для історії руського мистецтва», стало зрозуміло, що відтепер 
П’ятницька церква, «так загадково споріднена і Сербії, і Москві XIV та 
XV ст.», репрезентує зовсім новий, невідомий досі етап розвитку давньо-
руської архітектури. І тому невідкладною справою стали першочергові захо-
ди – дослідження, фіксація і консервація решток пам’ятки, адже руїна являла 
собою вкриту кригою та слизьку брилу 18 м заввишки, що могла завалитись 
у будь-який момент.

Проте велика кількість зруйнованих архітектурних пам’яток в районах 
бойових дій дуже ускладнювала і гальмувала організацію реставраційних робіт. 
Доводилося розраховувати лише на власні сили. Фіксаційні обміри розпочали 
негайно. Про тяжкі умови і ризик неодноразово згадували репортажі у пресі 
тих років. Всі ці роботи були проведені майже власноруч Барановським, і досі 
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вважаються взірцевим прикладом самовідданого служіння науці і вітчизняній 
культурі.

«Ми висіли з Петром Дмитровичем на мотузках в самих розвалинах 
П’ятницької церкви, розгойдуючись як серце всередині дзвона», – розповідав 
мені Асєєв у приватній бесіді про їхню першу сумісну подорож до Чернігова. 
У ту воєнну зиму 1943–1944 років Барановському вдалось повністю обміряти 
рештки храму, з’ясувавши в основних рисах первісний вигляд, і скласти попе-
редній проект реставрації споруди. Проект був підтверджений подальшими 
обстеженнями в ході консерваційних робіт 1944–1945 років. 

«Дорогому Ю. С. Асееву на память о первой поездке с Вами в Чер-
нигов 1944 г., когда в Вашей квартире был сделан и опубликованный 
здесь эскизный проект реставрации», – підписав Барановський свою 
статтю про П’ятницьку церкву в збірнику «Памятники искусства, разру-
шенные немецкими захватчиками в СССР»4. Стосовно цієї статті Петро 
Дмитрович зазначив: «Грабарь просто „выжал” из меня ее». Будь-які описи 
своєї науково-дослідницької роботи Барановський вважав порожнім гаянням 
часу, якого й так завжди не вистачало на саму роботу.

Петро Дмитрович не залишав «П’ятницю» до самого моменту її повної 
відбудови 1962 року. Тривалий час жив біля неї в напівзруйнованій фаши-
стами дзвіниці. Басив, по-смоленському тягнучи «о»: «Осторожно со мной, 
потому что на мне много живности». Працював і вночі, і в зимові холоди. 
«Її відтворено не лише за його проектом, але й його руками. Він сам там 
будував, – розповідав Асєєв. – Барановський відрізнявся тим, що завжди 
шукав істину. Він не піддавався ніяким гіпотезам. Істина має бути підтверджена 
точними даними, в яких він абсолютно впевнений, і точними матеріалами, які 
він сам бачив. Взагалі, якщо Моргілевський являв собою класичний образ 
вченого, Петро Дмитрович був типовим практиком реставрації». 

Подорож у Чернігів поклала початок не лише спільній праці, а й щи-
рій дружбі молодого вченого і відомого реставратора. Після війни Асєєв, 
працюючи викладачем, відвідував «П’ятницю» зі студентами для ознайом-
лення з реставраційними роботами. Барановський, якщо доводилося бува-
ти в Києві, зупинявся вдома у Асєєвих. Йому відводили окрему, більшу 
кімнату. Але коли Петро Дмитрович спав, не відав ніхто – всю ніч він 
шурхотів цукерковими обгортками. Поглинаючи солодощі, працював над 
4 Барановский П. Д. Собор Пятницкого монастыря в Чернигове // Памятники 
искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР / под ред. И. Грабаря. М., 
Л., 1948.



Церква св. Василія в Овручі. Реконструкція Ю. С. Асєєва.
Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного



Олексій Вікторович Щусєв, 
автор реконструкції овруцької церкви в 1911 р. 
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креслениками. З Оленою Володимирівною жартував: «Кормите меня, 
кормите. Этим вы принимаете участие в восстановлении Пятницкой церк-
ви!». «Ходив у самих калошах, ноги завжди мокрі, – журилася Олена 
Володимирівна, – та він святий просто!».

Через багато років, коли глава УПЦ митрополит Філарет запитав ака-
деміка архітектури Ю. С. Асєєва, кого той вважає гідним причислення 
до святих, той, недовго роздумуючи, відповів: «Петра Дмитровича Бара-
новського!».

З Олексієм Щусєвим: овруцька церква
Дослідження П’ятницької церкви відкрили багато нового. Деякі особливі 

риси цієї унікальної пам’ятки виявились притаманними церкві св. Василя в Ов-
ручі. Цю схожість Барановський спробував пояснити спільністю будівельної 
школи, яку пов’язував з іменем смоленського князя Рюрика Ростиславича 
і «майстра не проста» Петра Милоніга. Проте ніхто не знав, який вигляд 
мали літописні споруди князя. Були лише уявлення про первісні архітектурні 
форми овруцької церкви св. Василя в реконструкції Олексія Вікторовича 
Щусєва. Відбудована Щусєвим 1911 року, церква була своєрідним еталоном 
вдалої реставраційної роботи. Висока культура архітектурно-археологічних 
обмірів з подальшою реставрацією стала в професійних колах справжньою 
притчею во язицех. Однак про верхню частину споруди Щусєв не мав жодних 
документальних даних. Висота, завершення, форми веж – все це реконстру-
йо вано за аналогією з пам’ятками ХІІ ст., покладаючись на власну наукову 
і художню інтуїцію.

Барановський висунув припущення, що овруцький храм, як і чернігівський, 
міг завершуватись уступчастими склепіннями і закомарами. 

Під час одного з приїздів О. В. Щусєва до Києва, в Академії архітектури 
з ним познайомився Ю. С. Асєєв. Вони довго прогулювались Софійським 
подвір’ям, обговорюючи спільні справи. Асєєв просив докладніше розповісти 
про Овруч. І врешті-решт Щусєв зауважив, що тепер, коли отримано нові 
дані про первісний вигляд П’ятницької церкви, він зовсім би інакше відбуду-
вав храм в Овручі. Дослідження Барановського він вважав дуже важливим 
і великим відкриттям.



74

Бібліографічний покажчик

Новий погляд на вітчизняне середньовіччя
Дослідження за керівництва П. Д. Барановського чернігівської П’ятницької 

церкви знаменували наукову діяльність Юрія Сергійовича Асєєва з вив-
чення давньоруської архітектури, у першу чергу Середнього Подніпров’я 
кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., що склала основу його докторської дисертації 
1971 року, та підтвердили здогадки Барановського про те, що П’ятницька 
церква не може бути ані поодиноким явищем, ані результатом впливу зодчества 
інших земель. А отже, можна говорити про виникнення нового стильового 
напряму на теренах Подніпровської Русі. Барановський стверджував, що 
вже у домонгольську добу візантійські архітектурні канони були розвинуті, і 
давньоруське зодчество набуло самостійних форм, демонструючи наприкінці 
ХІІ ст. новий самобутній стиль, який відповідав західноєвропейській готиці. 
Виникнення «стилю П’ятницької церкви», на думку вченого, було органічним 
і закономірним саме в Південній Русі, де на перехресті шляхів найбільше 
відчувалася взаємодія різних культур.

Це був принципово новий погляд на так звану «епоху феодальної роз-
дробленості», котру традиційно трактували як добу економічного занепаду Се-
реднього Подніпров’я і, зокрема, запустіння Києва у ХІІ–ХІІІ ст. Аналіз же 
архітектури того періоду засвідчив про бурхливий розвиток зодчества різних земель 
з формуванням регіональних шкіл, яким були притаманні єдині загальностильові 
риси, що набули особливої виразності наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. 

У 1960-х роках побачили світ фундаментальні дослідження Б. О. Риба-
кова5, в яких автор запропонував власну періодизацію історії давньої Русі 
і нову концепцію періоду феодальної роздробленості. За версією Рибакова, 
після смерті Мстислава (1132 р.) Київська Русь розпалась на півтора десятки 
самостійних князівств, що призвело до остаточної втрати київським князем 
політичної влади, а династичне старшинство замінилося новими формами 
васальних стосунків. Ця нова політична форма сприяла підвищенню рівня 
продуктивних сил і забезпечила небувалий розквіт культури руських князівств. 
«Київське князівство було одним із найбагатших і квітучих князівств давньої 
Русі. Київ і в кінці ХІІ ст. являв собою великий культурний центр, де зводи-
лися нові споруди, писалися літературні твори <...>. Київ не правив більше 
руськими землями, але зберігав величність „порфіроносної вдови”»6. 

5 Рыбаков Б. А. Обзор общих явлений русской истории IX – сер. XIII вв. // Вопросы истории. 
1962. № 4.
6 Рыбаков Б.А. История СССР. М., 1966. Т. 1. С. 578.



Ю. С. Асєєв та В. Ю. Могилевський 
на захисті дипломної роботи О. Ю. Ненашевої, 

присвяченої науковій та творчій діяльності Асєєва. 
НАОМА, 2002 р.



Вдома у Ю. С. Асєєва на вул. Шовковичній, 48. Володимир Могилевський, 
Ю. С. Асєєв, Олена Ненашева, Борис Єрофалов. 

Київ, 31 березня 2005 р.
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В українській історичній науці заперечується твердження Рибакова стосовно 
втрати Києвом політичного лідерства. Ідею збереження спільноруської єдності, 
а також ролі Києва як важливого політичного центру неодноразово висловлював 
П. П. Толочко7. Проте злет давньоруської культури й мистецтва доби створення 
«Слова о полку Ігоревім», розквіт торгівлі, ремісничого виробництва, зростання 
міст і соціально-економічна активізація в них «третього стану», тобто посадсь-
ких верств суспільства, у жодного неупередженого дослідника домонгольської 
Русі не викликає будь-яких сумнівів. І цей факт став очевидним саме завдяки 
новим відкриттям і узагальнюючим підсумкам Ю. С. Асєєва в галузі історії 
вітчизняної середньовічної архітектури. 

По-перше, Асєєв систематизував сучасні П’ятницькій церкві пам’ятки 
в контексті структурно-типологічного (компаративного) підходу, через виявлення 
морфологічних ознак. У цьому спостерігається методологічна спадкоємність 
у межах наукової школи Моргілевського. Морфологічні ознаки необхідні на-
самперед для конструктивної та будівельної характеристики, оцінки просторових 
властивостей об’єктів. У визначенні «стилів» також ідеться, передусім, про 
морфологічні властивості архітектурних форм, або, за словами Моргілевського, 
«типологічно-груповий план вивчення пам’яток». По-друге, Асєєв розглянув 
новий стильовий напрям і через соціальну функцію зодчества, з офіційних 
позицій марксистської соціології, яка, згідно з В. Фріче, «як певний цілісний 
організм тлумачить суспільство <…> всі сторони суспільного буття в кожну 
епоху – економіка, політика, право, філософія, релігія, мистецтво – складають 
одне ціле»8.

Жанровий (функціональний) підхід Г. Вагнера також включає соціологічну 
складову: «В основі архітектурної еволюції лежить не стільки час будівництва 
пам’яток, скільки соціологія»9, «не обійтися без соціологічного моменту, який 
можна вважати до певної міри і функціональним»10. Але Вагнер, пропонуючи 
жанрову типологію, розуміє функціональний аналіз значно ширше: як «виявлення 
внутрішнього зв’язку (чи залежності) між композиційними типами давньоруської 

7 Толочко П. П. Політичне становище Києва у період феодальної роздробленості // УІЖ. 
1966. № 10; Історична топографія стародавнього Києва. Київ, 1970. С. 175–194; Этническое 
и государственное развитие Руси ХІІ–ХІІІ вв. // Вопросы истории. 1974. № 2; Киев 
и Южная Русь в период феодальной раздробленности // Польша и Русь. М, 1974; Киев 
и Киевская земля в ХІІ–ХІІІ столетиях. Киев, 1980.
8 Фриче В. М. Наша первоочередная задача // Литература и марксизм. Л., 1928. № 1. С. 3.
9 Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне : опыт функциональной типологии памятников 
древнерусской архитектуры. М., 1990. С. 94.
10 Вагнер Г. К. Указанный труд. С. 98.
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архітектури, що взяті в їхній роботі (функціонуванні), та умовами (передумовами, 
вимогами) їхнього виникнення (аргументи)»11. Під функціонуванням мається 
на увазі життєва реалізація не тільки літургійних або обрядових вимог, але й 
завдань ширшого ідеологічного плану: світоглядних (символіко-космологічних), 
політичних (державних), естетичних (художніх). Вагнер керується застере-
женням О. Голубцова: «Відокремте храм від того, що в ньому відбувається, 
забудьте образи, які приурочуються до його окремих частин, стоять у зв’язку 
з його будовою, і ви отримуєте якийсь кістяк, якусь анатомічну масу без життя 
і голосу. Щоб зрозуміти призначення і відношення цих частин, вам потрібно 
бачити їхню роботу, тобто відправлення життєві…»12 і додає, що це і є функ-
ціональний підхід, який рекомендував ще П. Флоренський. 

Унаслідок застосування зазначеного підходу Вагнер переглядає визначення 
«стилю П’ятницької церкви», або за Вагнером, «придворно-княжого жанру» 
останньої чверті ХІІ ст. як нового загальноруського: «Новим він був. Але 
загальноруським він не міг стати через обмеженість естетики індивідуаль ного»13. 
Вчений нагадує, що «епічний ліризм „Слова о полку Ігоревім” весь пронизаний 
ідеєю єдності Русі. Такого роду семантики в архітектурній образності „вежо-
подібних” храмів придворно-княжого жанру не вбачається. <…> підкреслено 
не міць стіни, а її мальовничість, не непорушність маси, а її легка рухливість, 
не інертність тіла, а його імпульсивність. Жанр під впливом функціональної 
індивідуалізації стає помітно більш суб’єктивованим. Образ Світу в архітектурі 
якого-небудь тетраконху – це суб’єктивований світ, мікровсесвіт, що мимоволі 
відбивалося на інтимізації стилю. Визначити цей стиль яким-небудь терміном 
дуже важко. Порівняти його з готикою неможливо, хоча низка романо-готичних 
елементів в ньому присутня»14.

Останній висновок є особливо важливим, оскільки «романо-готичні еле-
менти» остаточно позбавлені значення перед функцією. Інакше кажучи, при 
обґрунтуванні тектоніко-структурних типів функціонально спостерігається відхід 
від порівняльно-історичного методу, оскільки функціональний підхід є противни-
ком компаративізму. Відмінність у цих підходах відображена на пам’яткознавчій 
базі, яку використовували Асєєв та Моргілевський, і виявляє, таким чином, 

11 Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне : опыт функциональной типологии памятников 
древнерусской архитектуры. М., 1990. С. 3.
12 Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918. Ч. 2. 
С. 3.
13 Вагнер Г. К. Указанный труд. С. 128.
14 Голубцов А. П. Указанный труд. С. 3.
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стадіальність розвитку науки в межах однієї школи. Структурно-типологічний 
підхід пояснює розширену зарубіжну базу пам’яток у Моргілевського. Асєєв, 
навпаки, більшою мірою використовує вітчизняну базу: формальні порівняння 
втрачають монополію перед функціональним методом. А також — втрачає силу 
амбівалентний характер «теорії впливів», який спостерігається в дослідженнях 
Моргілевського і виопуклюється насамперед тим, що коренева система утвер-
дження форм християнської архітектури Середземномор’я живилася з одного 
типологічно сформованого джерела, з однієї стилістично-жанрової парадигми, 
у кожному предметно виявленому артефакті здобуваючи повноту втілення.

Саме в цьому контексті окреслюється результат двадцятип’ятирічних до-
сліджень Асєєвим П’ятницької церкви і сучасних їй архітектурних пам’яток – 
собору св. Апостолів та малого храму в Білгороді, церкви св. Василія на Новому 
дворі у Києві, церкви Гнілецького монастиря біля Києва, церкви св. Василія 
в Овручі, Спаської церкви у Путивлі та ін. Досліджуючи паралельно з Бара-
новським, Рибаковим і Толочко спільні проблеми, Асєєв підтвердив погляд на 
Київ кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. як культурний центр руських земель. Про 
це незаперечно свідчили результати його власного довготривалого ретельного 
аналізу архітектурного розвитку Подніпров’я домонгольської доби.

*   *   *
Той, хто хоча б раз відвідав лекцію Асєєва, може розповісти про майже акторську 

манеру викладання. Мабуть, артистизм був у самій душі, в самому його характері: 
всі знають про веселу асєєвську вдачу в близькому оточенні, у колі друзів, коли він 
ставав неперевершеним оповідачем, читав улюблені вірші, поринав у спогади. От 
«класичний» фрагмент його лекції: «Петербург. Начало XVIII века. Идет стройка. 
И по улице мчится в парике, сползающем набок, человек небольшого роста. Ветер 
расстегивает его мундир… Варфоломей Варфоломеевич Растрелли!». Цікаво от 
що: він в цей момент і був Растреллі. Коли потрібно, перевтілювався у Лоренцо 
Гіберті, а потім ставав Леоном Батістою Альберті. А його мова... Можна навіть 
сказати – індивідуальна, з відчутним полиском і вимовою «старої інтелігенції». 
Словом Асєєв володів бездоганно. І завжди наголошував, що мова має бути живою, 
що слово – робочий інструмент, поміняй місцями – почується інакше. А ще вірші. 
Це обов’язково. Розповідаючи про Грецію, неодмінно цитував грецьких класиків. 
Згадуючи Київ, не обходився без Пастернака. А Маяковський репрезентував 
архітектуру Парижу. «Здібний я лише в одному, – жартував Юрій Сергійович, – 
добре знаю вірші напам’ять. Це вірно. Можу читати їх вам з ранку до вечора». 
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Вивчення надбань світової архітектури Асєєв продовжував у численних 
подорожах: відвідав Данію, Англію, Шотландію, Францію, Італію, Польщу, 
Туреччину, Грецію, Єгипет, Сірію, Ліван, Непал, добряче «з’їздив» Індію. 
І, звичайно ж, довгі, плідні мандрівки республіками колишньої Радянської 
країни, з вивченням її багатонаціональної культури. Мандруючи, не розлучався 
з фотоапаратом і в цілому зробив більше дванадцяти тисяч слайдів. Важко 
сказати, чи то слайди ілюстрували його лекції, чи лекція доповнювала слайди. 
Розповідаючи, наприклад, про Версальський палац, Асєєв разом із студентами 
«проходив» по всіх його анфіладах: «Це велика галерея палацу! Як зайдете 
у цю кімнату – вклоніться, якщо бажаєте, а можете й не вклонятися…». 
І тільки завершуючи «прогулянку» Версалем, Асєєв нарешті відкривав, що то 
була за кімната: «Це спальня, спальня короля! Де відбувався ритуал одягання. 
А почет підходив до ліжка, кланявся і йшов далі…». В. М. Клєваєв якось 
зауважив: «Юрий Сергеевич – ловец душ человеческих». І дійсно, кращі 
студенти – його студенти, найвищі оцінки – його оцінки. Бути науковим 
керівником погоджувався охоче і залюбки запрошував до власної оселі: «Навіщо 
нам обговорювати це серед інститутського галасу? От що, приходьте до мене 
додому, там ми з вами про все спокійно побалакаємо». А вдома на вас чекала 
зустріч зі справжнім дивом – Оленою Володимирівною. Просто замилуєш-
ся, як вона могла створити необхідний для роботи затишок, або навпаки, як 
щира господиня, розважити гостей. Не зробить нічого особливого – просто 
зайде, привітається, і відчуваєш, що ти вдома. Роботу зі студентами Асєєв 
перетворював на плідну співпрацю, на обмірній чи художній практиці добирав 
теми, пов’язані з реконструкцією пам’яток, і вдалі роботи використовував як 
ілюстрації для своїх книг. А паперові макети давньоруських споруд, виконані 
за його керівництва, зараз прикрашають інтер’єр НАОМА.

В одному з інтерв’ю Юрій Сергійович зазначив, що саме є для нього го-
ловним: «Свій погляд на добро і зло в міру сил намагаюсь прищепити студен-
там. Дещо в цьому відношенні, сподіваюсь, встиг зробити. Учнів було багато. 
В інституті теорії і історії архітектури колись підраховували. Вийшло може 
чотири, може й шість тисяч. Смію гадати, я вчив їх не лише професії, але й 
вмінню бути Людиною. Вдалося чи ні, судити не мені…». 

Олена Ненашева, 
кандидат мистецтвознавства,

 учениця Ю. С. Асєєва


