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Гора Щекавиця є невід’ємною складовою ки- 

ївського рельєфу: разом із горами Юрковиця, 

Замкова та Дитинка, розташованих на південному 

заході Києва, формує унікальний ландшафт міс- 

та. Відома своїм легендарно-історичним минулим 

та розташуванням православного й мусульман- 

ського кладовищ, Щекавиця з 90-х рр. ХХ ст. ста- 

ла місцем проведення мистецьких акцій. З 1996 

до 2011 рр. київські художники формували новий 

культурний простір стародавньої гори. Унікальна 

місцевість у центрі київського Подолу набула ста- 

тусу мистецького осередку, широко відомого у ху- 

дожніх колах. Проте з боку істориків мистецтва 

та арт-критиків даний феномен у комплексі мис- 

тецького та культурно-історичного дискурсу не до- 

сліджувався. Виникає необхідність виявити вплив 

культурно-історичних чинників унікального ланд- 

шафту на сучасні мистецькі практики, що відбува- 

лися на горі Щекавиця на межі ХХ–ХХІ ст. 

Дослідження Щекавиці набуло ще більшої акту- 

альності й гостроти, коли на початку ХХІ ст., в умо- 



вах комерціалізації, територія гори стала стрімко 

забудовуватися приватними будинками. Активна 

руйнація природного ландшафту спричинила 

реальну загрозу знищення історичної частини 

міста. Авторів і спонсорів нових проектів щонай- 

менше цікавила збереженість історико-культурної 

спадщини й неповторного київського ландшафту. 

На час написання статті забудови та — як наслі- 

док — руйнування гори продовжувалися. 

Таким чином, зазначене дослідження охоплює 

цілий комплекс проблем, пов’язаних з мисте- 

цтвознавством та охороною культурно-історич- 

ного ландшафту. Результати дослідження мають 

привернути увагу фахівців усіх рівнів і напрямів 

наукової діяльності до визнання унікальності 

даної місцевості й спонукати до активних дій 

щодо її захисту. 

Арт-простір № 1 17 
Аналіз наукових публікацій за визначеною 

проблемою засвідчує відсутність ґрунтовних 

комплексних досліджень. Гора Щекавиця з її 

культурно-мистецькими нашаруваннями зали- 

шається для широкого загалу майже непоміт- 

ною в центрі столиці. Виняток становлять стислі 

інформаційні нотатки історично-оглядового 

(з ХІХ ст.) і туристсько-інформативного харак- 

теру, а також окремі мистецтвознавчі статті. 

1894 роком датується «путівник» по Києву 

для мандрівників і шанувальників міста М. Сементовського, 

в якому окремим параграфом під назвою 

«Щекавиця» подаються відомості 

про народні 

назви гори, історичні події та особливості її засе- 

лення протягом ХІІ–ХІХ ст. [10, 231]. У пізніших 

виданнях початку ХХ ст. матеріали Сементовського 

передруковувалися майже без змін. 

Стислі результати археологічних досліджень 

Щекавиці подаються на сторінках електронного 

журналу «Звід пам’яток історії та культури» [4], 

у якому йдеться про залишки культових споруд 

та знайдені артефакти Х–ХVІ ст., що зберігаються 

у Музеї історії міста Києва. У спелео-археологіч- 

ному нарисі Т. Бобровського про підземні споруди 

Києва відзначається, що «за останні 15 років були 

обстежені підземелля в Китаєві, Старому місті, 

на Печерську, Щекавиці, Кирилівських висотах 

і створений найбільш повний каталог київських 

архітектурно-історичних підземель, який нарахо- 

вує понад 300 пам’яток» [1, 17]. 

Протягом останніх десятиліть з’являлися 

окремі публікації, присвячені художнім акціям, 

що відбувалися на Щекавиці. Одним із перших 

на мистецькі жести художників, що мешкали 

на Олегівській вулиці, звернув увагу О. Сидор- 

Гібелінда. У стислому огляді колективних виста- 

вок за 1996 р. акцію «Відплиття» групи «Фіктивна 

галерея. Експедиція» з манекенами учасників 

у великому човні було відзначено як «найестетич- 

нішу виставку сезону» [11, 13]. Акцію «Відплиття» 

на Олегівській вулиці журналом «Looks 



international/Ukraine» було визнано подією року 

[9, 64]. Мистецькі практики на горі Щекавиця ана- 

лізували К. Мілітинська [6], Г. Вишеславський [3]. 

Проте мистецтвознавчий аналіз не об’єднував 

складний полісемантичний контекст сучасного 

мистецтва з унікальним осередком київського 

ландшафту. 

К. Стукалова, аналізуючи діяльність сквота 

на вулиці Олегівській на Щекавиці, визначила 

художню практику митців як перетин «акціонізму, 

стріт-арту, ленд-арту і психогеографії» [12]. 

Завдяки введенню терміна «психогеографія» 

автор вперше позначила проблему впливу київ- 

ського природного ландшафту, історичних подій 

та мистецьких практик на психологію творчості. 

Проте дослідниця зосередила увагу саме на мис- 

тецтвознавчому аспекті діяльності художни- 

ків сквота. Питання психогеографії, системно 

досліджене С. Михайленком [7], вимагає подаль- 

ших наукових розвідок на матеріалі київського 

ландшафту. 

Отже, мистецький простір гори Щекавиця, 

що сформувався на межі ХХ та ХХІ ст., став 

невід’ємною складовою легендарного, історич- 

ного та культурного контексту київського ланд- 

шафту. Виявлення впливу зазначеного контексту 

на сучасні мистецькі практики й доведення абсо- 

лютної унікальності синтезу ландшафту й мисте- 

цтва є головною метою даного дослідження. 

Зазначена мета зумовила постановку й вирі- 

шення низки завдань: 

— відстежити історію заселення гори 

Щекавиця від давнини до сучасності; 

— виявити культурні чинники (релігійні 

та мистецькі), що сформували унікальне середо- 

вище й стали певним каталізатором активної 

художньої діяльності на горі Щекавиця напри- 

кінці ХХ — на початку ХХІ ст.; 

— визначити зв’язок сучасних мистецьких 

практик з культурним простором доіндустріаль- 

ної доби й продемонструвати безперервність руху 

інформаційних процесів від давнини до сього- 

дення. 

Гора Щекавиця розташована над Подолом 

у Києві, між вулицями Фрунзе, Глибочицькою 

та Нижньоюрківською, 

має висоту 172 м над рів- 

нем моря. З Подолу на гору піднімаються дві 

вулиці — Олегівська та Лук’янівська. Оглядовий 

майданчик Щекавиці відкриває масштабну пано- 

раму на київські райони — Куренівку, Оболонь, 

Петрівку, Поділ, Лівий берег. 

За результатами малочисельних археологіч- 

них досліджень, проведених на горі Щекавиця, 

можемо сформувати культурний алгоритм існу- 

вання соціуму на даній місцевості. Відомий археолог 

М. Брайчевський зазначав, що час початко- 

вого заселення Щекавиці залишається невідомим, 

найдавніші речі з випадкових знахідок датуються 

VII ст. н.е. [2, 357]. Перед татаро-монгольською 



навалою Щекавиця являла собою заселену око- 

лицю стародавнього Києва. У 1995 р. старокиїв- 

ською археологічною експедицією проводилися 

розкопки давньоруського могильника на цен- 

тральній частині гори. У результаті досліджень 

знайдено 375 поховань, а Щекавицький могиль- 

ник визначено як загальноміський, що існував 

з кінця Х до ХІІ ст. з похованнями на різній гли- 

бині (в два яруси) [15, 104–105]. 

У 1980 р. під час проведення земельних робіт 

на горі, за адресою: вул. Олегівська, 41, були 

випадково відкриті фрагменти фундаменту 

церкви ХІІ ст. з декількома безінвентарними 

похованнями на прилеглій території. Як зазначає 

академік П. Толочко, церква згадується у літо- 

писі 1182 р. у зв’язку зі зверненням до «Васильеви 

попови на Щьковицю» під час обрання ігумена 

у Печерському монастирі [13, 152]. 

18 Арт-простір № 1 
Як зазначав Т. Бобровський, за останні 

15 років були обстежені підземелля, зокрема 

й на Щекавиці. Археологами відкрито залишки 

печерного монастиря ХІV–ХVІ ст., на стінах під- 

земних споруд якого зафіксовано середньовічні 

написи графіті, у катакомбах — рештки чернець- 

ких поховань [1, 17]. На даний момент комплекс 

частково зруйновано сучасною забудовою. 

На початку ХVІІІ ст. гора була заселена міща- 

нами. За свідченнями митрополита Євгенія 

Болховитинова, на схилах Щекавиці часто 

проходили літні виступи «спудеїв» Києво- 

Могилянської академії. Під час рекреацій — днів 

короткого перепочинку від занять — студенти 

й викладачі виходили за місто, найчас- 

тіше — на Щекавицю, до урочища Глибочиця, 

обов’язково з оркестром, хором, вертепом, теа- 

тральними виставами, спортивними знаряддями 

(кеглями, м’ячами). Дні студентських рекреацій 

були святом для киян, які йшли за «академі- 

ками», захоплено сприймали їх спів, декламації, 

театральні дійства й щедро винагороджували 

виконавців цукерками, пряниками й горіхами 

[14, 129]. Відомо, що на Щекавиці у 1705 р. сту- 

денти Києво-Могилянської академії розіграли 

трагікомедію «Володимир», автором якої був 

ректор академії Феофан Прокопович. 

Факт проведення «рекреацій» на горі Щекавиця 

у ХVІІІ ст. є вкрай важливим для дослід- 

ження. В ігровому чиннику барокового виміру 

вбачаємо підґрунтя мистецьких акцій кінця ХХ — 

початку ХХІ ст. Вибудовуючи певну амплітуду 

життя на Щекавиці, відзначаємо формування 

у ХVІІІ ст. синтетичного культурного середовища, 

у якому побут поєднався з релігійними та мис- 

тецькими практиками. 

Впродовж 150 років, з кінця ХVІІІ до ХІХ ст., 

культурний простір гори пов’язується здебіль- 

шого з релігійно-поховальною ритуалістикою. 

У 1770 р. у Києві розпочалася епідемія чуми, 

від якої померло, за різними джерелами, від 6 



до 8 тисяч міщан, і територія гори у 1772 р. була 

обрана за міський багатоконфесійний цвин- 

тар. Деякі з поховань мусульман та старообряд- 

ців збереглися до сьогодні. У 1782–1786 рр. 

на Щекавиці було збудовано кам’яну церкву 

Всіх Святих, у 1809 р. — дзвіницю. Як згадував 

М. Сементовський, у Фомин понеділок, поми- 

нальний день, на Щекавицькому кладовищі зби- 

ралися тисячі киян [10, 230]. Вже після офіційного 

закриття цвинтаря у 1935 р. на старообрядній 

його частині продовжувалися поховання, багато 

надгробків датовано 1943–1945 рр., останнє дату- 

ється 1951 р. [8]. 

З кінця ХІХ ст. на північних схилах Щекавиці 

(навпроти нинішнього Житнього ринку) були 

розташовані будинки міщан, а вулиці Поховальна 

та Чорний Яр змінили назви — відповідно 

на Олегівську та Мирну [10, 231]. 

У 1902–1904 рр. на Щекавиці, на вулиці 

Лук’янівській, 62, під керівництвом архітек- 

тора І. Ніколаєва було зведено початкове учи- 

лище імені В.А. Жуковського на вшанування 

50-х роковин від дня смерті письменника. Таким 

чином, з початком ХХ ст. культурний контекст 

гори Щекавиця було збагачено навчально-педа- 

гогічною складовою, і шлях на гору проторувала 

учнівська молодь. Процес продовжився у дру- 

гій половині ХХ ст. будівництвом гуртожитків 

художнього й театрального інститутів та консер- 

ваторії. 

За генеральним планом Києва 1935 р., верхні 

тераси київських гір, у тому числі й Щекавицю, 

планувалося перетворити на парки культури 

та відпочинку. У 1980-х роках на Щекавиці плану- 

валася комплексна забудова за проектом архітек- 

тора Людмили Кравцової — на схилах пропону- 

валося розмістити творчі майстерні художників. 

Більшість мешканців старих приватних будинків 

була відселена, але проект так і не реалізовано. 

На згасання й руйнування побуту корінних меш- 

канців вплинули й соціально-економічні зміни 

середини 80-х років — за часів «перебудови» 

міграція вийшла далеко за межі України. 

Підкреслимо, що зазначені факти стали домі- 

нуючими у формуванні культурно-мистецького 

простору гори Щекавиця на межі ХХ–ХХІ ст. 

Внутрішня та зовнішня міграції населення при- 

звели до звільнення житлових площ й «переоб- 

ладнання» їх на художні майстерні. 

Домінуючою групою серед переселенців були 

студенти Київського художнього інституту: 

А. Варваров, В. Єршихін, В. Заїченко, І. Коновалов, 

Р. Кутняк, К. Маслов, В. Машницький, 

К. Мілітинська, Мустафа Халіль, В. Падун, 

Е. Потапенков. Слід зазначити, що художники 

не являли собою стійкого об’єднання. Це було 

досить динамічне і нерегламентоване угрупу- 

вання, учасники якого не були пов’язані певними 

зобов’язаннями й маніфестами. 

Весною 1993 р. на горі Щекавиця один день три- 



вала виставка-акція «Далеке, близьке». Художники 

В. Єршихін, В. Маслов, В. Машницький, М. Халіль 

використали ландшафт гори для створення ілюзії 

єдиного простору. Прокопані вузькі рівчаки, стіл 

з вином створювали напружено-абсурдну атмо- 

сферу; завдяки підзорним трубам можна було 

наблизити віддалені київські пейзажі й відчути 

зміщення часових і просторових меж. 

У 1994 р. художниками, що мешкали 

на Олегівській вулиці, була створена група 

«Холодний ВЕЛ», до якої входили В. Падун, 

Е. Потапенков і Л. Роздобудько-Падун. Протягом 

двох років проводилися акції за межами гори, 

на Подолі, проте сам факт формування арт- 

концепцій у майстернях на Щекавиці засвід- 

чує наступність процесів мистецького спряму- 

вання. 

Арт-простір № 1 19 
У 1996 р. було започатковано мистецький про- 

ект під назвою «Фіктивна галерея. Експедиція» 

(«FGE»). Автор концепції І. Коновалов поста- 

вив за мету вивести проект зі сфери інституцій 

сучасного мистецтва, відмовившись від про- 

стору виставкових залів, послуг арт-критиків 

та мас-медіа. Місцем «розташування» галереї став 

інтернет-сайт, а місцем проведення акцій («спли- 

ванням», рос. «всплытием» (термін художни- 

ків)) — київські пагорби. 

8 червня 1996 р. акція «Відплиття» символі- 

зувала початок діяльності «FGE». На борту вели- 

кого човна, невідомо ким і коли встановленого 

на перехресті вулиць Олегівська і Лук’янівська, 

розміщувалися гіпсові фігури учасників 

акції — А. Варварова, В. Заїченка, І. Коновалова, 

С. Корнієвського, К. та О. Мілітинських. По теле- 

візору, встановленому у човні, демонструвався 

фільм-акція «Золота рибка», який презенту- 

вав концепцію проекта. На відео був зафіксова- 

ний процес створення гіпсових масок учасників 

«Відплиття». Рибку, що плавала в одній із масок, 

випускали в Дніпро. Таким жестом митці демон- 

стрували свободу мистецьких практик та існу- 

вання галереї поза межами інституцій сучасного 

мистецтва. Індивідуальність художника також 

втрачала своє «его»: гіпсовий відбиток особис- 

тості став тимчасовою ємністю і для рідини, 

і для живого організму. 

Разом з тим акція художників кінця ХХ ст. 

виявилася рефлексією на поховально-ритуаль- 

ний контекст Щекавиці. Створення гіпсових 

масок і манекенів стало, безсвідомо для художни- 

ків, продовженням ритуальних традицій минулих 

століть. 

18 жовтня 2000 р. відбулося друге «спли- 

вання» проекту «FGE». На горі Щекавиця 

з’явилася «Зупинка» — дугоподібна цегляна стіна 

заввишки 2,5 м з червоними літерами FGE на білій 

цеглі. Стіну з консолями-сидіннями встановлено 

як маркер на перетині шляхів відпочиваючих, 

що бажали ознайомитися з панорамою Києва. 



Штучне новоутворення стало точкою перетину 

стежинок унікального ландшафту й частиною 

вільного руху соціуму. Проте неочікувана поява 

стіни роздратувала місцевих мешканців: незрозу- 

мілу споруду визнано як незаконне будівництво 

та зруйновано до останньої цеглини. 

Наступне «спливання» «FGE» 21 січня 2001 р. 

позначилося акцією «Птахи». Матеріальній штуч- 

ності сучасного мистецтва була протиставлена 

пульсуюча енергія природи. Відеоматеріали зафік- 

сували усі етапи події — вполювання трьох птахів, 

їх окільцьовування пластинами з літерами «F», 

«G», «E» та повернення у природне середовище. 

Так галерея задекларувала абсолютну відсут- 

ність меж своєї мистецької діяльності, а худож- 

ники вдруге, і знову безсвідомо, провели ритуал 

звільнення птахів, який у православній традиції 

зазвичай відбувався 25 березня (за старим сти- 

лем), на свято Благовіщення. Птахів, як послан- 

ців до Бога, випускали зі словами: «Коли буде 

день Страшного Суду, розкажіть про наші добрі 

вчинки Господу» [5, 239]. 

Об’єкт «Трініті» («Трійця») на горі Щекавиця 

відлито з бетону 30 травня 2004 р. Композиція 

із призми, циліндра й куба об’єднувалася при- 

змою з отвором у центрі. В основу як загальної 

конфігурації, так і окремих об’ємів, було закла- 

дено космічну цифрову константу «108». Згідно 

концепції митців, «Трійця» моделює універсаль- 

ний знак, що виявляє наступність і незмінність 

основ людського буття. Збудований у день свят- 

кування Св. Трійці об’єкт демонструє намагання 

сучасної людини передати багатовимірність 

Всесвіту, поєднуючи сучасне мистецтво, релігійні 

практики й астрономію. 

У травні 2011 р. відбулася остання мистецька 

акція на горі Щекавиця під назвою «Золоті гори». 

Художники, як мешканці Щекавиці, були обу- 

рені активним будівництвом на горі, в резуль- 

таті якого екскаваторами зрізалися пласти істо- 

ричного ландшафту. Не зупиняла забудовників 

жодна інформація — руйнування екосистеми 

й загроза зсувів, історико-культурна значущість 

Щекавиці, цінність для вітчизняної археології 

та для туристичної індустрії. Митці створили 

свої копії-манекени та розташували їх на неве- 

ликому плато, що залишилося після роботи екс- 

каваторів (на час написання статті на тому місті 

вже височіла будівля). Штучні муляжі золотих гір, 

розташовані між фігурами, демонстрували пере- 

втілення культурних цінностей на швидкоплин- 

ність матеріального добробуту початку ХХІ ст. 

На місцях роботи екскаваторів мотузкою було 

окреслено контур легендарного Змія охоронця 

гори. Мотузка підпалювалася, зображення палало 

й димилося, відновлюючи образ вогнедишної 

фантастичної істоти. 

Акція художників продемонструвала полісе- 

мантичність простору гори Щекавиця. Актуальні 

проблеми збереження культурного ландшафту 



нашарувалися на ритуальний і легендарний 

контекст минулих століть. Копії фігур символі- 

зували не тільки апотропеїв гори — гіпсова ста- 

тика муляжів початку ХХІ ст. у поєднанні з риту- 

алом запалювання силуету Змія сформували 

нову міфологію, коріння якої сягає язичницького 

минулого. 

Результатом комплексного дослідження роз- 

витку культурно-історичного простору гори 

Щекавиця у Києві стали такі висновки: 

— за свідченнями археологів, заселення гори 

розпочалося у ХІІ ст. Упродовж наступних століть 

ландшафт гори набув сакрального значення: при- 

родні, історичні та соціальні катаклізми зумовили 

перетворення Щекавиці на ритуально-поховаль- 

ний цетр київського Подолу — від легендарної 
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загибелі князя Олега до міського кладовища 

у ХVІІІ ст. Таким чином, цвинтарна ритуаліс- 

тика гори Щекавиця об’єднала язичництво, 

православ’я з його старообрядницькою гілкою 

та іслам. Мусульманське віросповідання було під- 

силено у 1996–2011 рр. будівництвом на вулиці 

Лук’янівській мечеті Ар-Рахма («Милосердя»); 

— з ХVІІІ ст. гора Щекавиця стала міс- 

цем «творчого відпочинку» студентів Києво- 

Могилянської академії, які влітку влаштовували 

на схилах гори театралізовані дійства, залучаючи 

у якості глядачів мешканців Подолу. Барокова 

ігрова парадигма розширила культурний кон- 

текст ритуалістики Щекавиці й стала важливим 

ментальним чинником у формуванні мистецьких 

практик новітнього часу; 

— на межі ХХ та ХХІ ст. київські художники, 

майстерні яких розташовувались на Щекавиці, 

сформували мистецький осередок — сквот 

на вулиці Олегівській. Акції «Фіктивної Галереї 

Експедиція» виявилися наймасштабнішими, най- 

послідовнішими та найбільш концептуально 

обґрунтованими. У ході дослідження з’ясувалося, 

що використання гіпсових масок, муляжів 

фігур, випускання птахів з кліток є відгомоном 

сакральних практик, пов’язаних із поховальним 

ритуалом. Таким чином, художники для вирі- 

шення актуальних мистецьких і соціальних про- 

блем використовували архетипічні форми, роз- 

ширюючи культурно-історичний простір гори 

Щекавиця. 

Матеріал даного дослідження поставив 

завдання для майбутніх розвідок, у яких унікаль- 

ний київський ландшафт має виступати кон- 

цептуальним підґрунтям мистецьких проектів 

та акцій як на історичних місцях (гори Замкова, 

Дитинка, Андріївський узвіз), так і у сучасному 

індустріальному просторі (на штучно намитому 

півострові біля озера Небреж на лівому березі 

Дніпра). 
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