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Акт відкриття саркофага від 26 січня 1936 р.
(у саркофазі було знайдено два кістяки: чоловічий та жіночий)



Фото вмісту саркофага
1936 р.



Напис на внутрішній стінці саркофага, 
виконаний у cічні 1936 р.



Акт про відкриття саркофага від 23 січня 1939 р.
(із саркофага вилучили кістки для відправки 

до музею етнографії та антропології 
Академії наук СРСР (Ленінград))



Фото присутніх при відкритті саркофага 
1939 р. 



 У лабораторіях Ленінградського інституту етнографії 
та антропології з кісток, вилучених з саркофага, було 
скла дено два кістяки - чоловічий та жіночий. Причому 
у жіночого кістяка череп був ідентифікований як чо-
ло вічий. У результаті анатомічної, антропологічної та 
рен т генологічної експертиз встановили, що чоловічий 
кістяк належав людині віком близько 70 років, яка за 
життя мала зріст 172-175 см., вроджену кульгавість та 
патологічні зміни у правому тазостегновому суглобі, що 
настали у зрілому віці. З літописів відомо, що Ярослав 
Мудрий накульгував з дитинства, а Еймундова сага 
розповідає про поранення ноги, якого князь зазнав під 
час битви з печенігами. Помер Ярослав у 75, а за іншими 
даними – в 65 років. На підставі цих свідчень дійшли 
висновку, що в саркофазі справді був похований Ярослав 
Мудрий. Ідентифікувати жіночий кістяк не вдалося, 
але було висунуто припущення, що він міг належати 
дружині Ярослава княгині Ірині  (Інгігерд), яка померла в 
1050 р. 



Відтворення зовнішності князя Ярослава Мудрого 
за методом М.М. Герасимова

1939-1940 рр.



Скульптурний 
портрет князя 
Ярослава Мудрого

Автор 
М.М. Герасимов



Акт про 
повернення 
з Ленінграда 
2-х кістяків, 
вилучених 
із саркофага 
та передачу 
фарфорового бюста 
князя Ярослава

грудень 1940 р.



Акт прийому двох скелетів до фондів Заповідника
грудень 1940 р.



Акт відкриття 
саркофага під час 
якого, згідно акта, 
до саркофага було 
покладено останки 
князя Ярослава 
Мудрого (?) у 
дубовому ящику, 
скляну трубку з 
актами та керамічну 
пам’ятну дошку

квітень 1964 р.



Новітні дослідження вмісту 
саркофага 

2009-2010 рр.



Відкриттю саркофага передувало проведення Вченої 
ради НЗСК. Протокол засідання Вченої ради

9 вересня 2009 р.



Членами Вченої 
ради Заповідника 
одноголосно було 
прийнято рішення 
про відкриття 
саркофага та 
дослідження його 
вмісту відповідно до 
сучасних методик. 

Протокол засідання 
Вченої ради.
Ухвала Вченої ради.
вересень 2009 р.



Програма антрополого-медичного дослідження кісткових 
решток князя Ярослава Мудрого

Морфологічний опис і антропометричні дослідження, які дозволять визначити 1) 
стать, вік та антропологічні риси людей, скелети яких знаходяться в саркофазі князя 
Ярослава Мудрого.
Гістологічний аналіз кісткових решток для контролю даних антропометричних 2) 
досліджень.
Медико-анатомічні дослідження патологічних відхилень у будові кісток чоловічого 3) 
скелета, метою яких є перевірка літописних свідчень про хвороби та травми  опорно-
рухового апарату князя Ярослава Мудрого.
Застосування найновіших молекулярно-генетичних методів  (аналіз складу ДНК 4) 
і наявності амінокислот), які дають можливість беззастережно визначити рік 
поховання Ярослава, стать і вік людини, кісткові рештки якої знаходяться поруч із 
скелетом князя і з’ясувати їх родинні зв’язки. 
 Сучасні генні дослідження, які  дозволять ідентифікувати кісткові рештки дружини 5) 
і дочок князя Ярослава, що за літописними  свідченнями знаходяться у Франції, 
Німеччині й Угорщині.
Відтворення зовнішності князя Ярослава та особи, похованої поруч із ним, сучасними 6) 
методами комп’ютерної графіки.

Відповідальний виконавець – Сегеда Сергій Петрович, доктор історичних наук 
за спеціальностями «етнологія» та «антропологія», професор, головний науковий 
співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології                             
ім. М.Т.Рильського НАНУ

Співвиконавець – Михайличенко Борис Валентинович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри судової медицини Національного медичного 
університету ім. О. Богомольця.



Фотофіксація вмісту саркофага під час його відкриття
10 вересня 2009 р.



Вилучення вмісту саркофага 10 вересня 2009 р.
генеральний директор Заповідника Куковальська Н.М. 

(тримає ящик з кістяком), заступник генерального директора 
Заповідника Кириленко В.В. (тримає пам’ятну дошку та 

скляну капсулу з актами), науковий співробітник Заповідника 
Гайдук В.М. (тримає газети, які знаходилися у саркофазі)



Члени комісії та представники Заповідника 
присутні на відкритті саркофага

Стоять (зліва-направо): Груздо С.М., Куковальська Н.М., 
Марголіна І.Є., Нікітенко Н.М., Сегеда С.П., 

Самойленко О.Г., Остапчук А.М., 
сидять (зліва-направо): Кириленко В.В., Михайличенко Б.В.



Прес-конференція про відкриття та дослідження саркофага для 
представників масмедія 10 вересня 2009 р.

Інтерв’ю надають Н. Куковальська, С. Сегеда, Н. Нікітенко, Г. Івакін



Акт відкриття саркофага 
10 вересня 2009 р.



Відкриття дубового ящика з останками 
11 вересня 2009 р.



Відкриття дубового 
ящика з останками. 

У ящику виявлено 
лише один кістяк.

11 вересня 2009 р.



Складання кістяка 
11 вересня 2009 р.



Дослідження 
кістяка із ящика, 
знайденого у 
саркофазі
11 вересня 2009 р.



Акт відкриття ящика з останками та скляної колби з 
саркофага Ярослава Мудрого

11 вересня 2009 р.
(згідно Акта з кісток, знайдених в саркофазі, було складено 

один скелет)



Дослідження кістяка науковцями Національного медичного 
університету ім. О. Богомольця.

(кандидат медичних наук І.В. Дзевульська з помічником)



Дослідники надають інформацію заступнику генерального 
директора Заповідника з наукової роботи І.Є. Марголіній



Наявний кістяк  піддали 
рентгенологічному, 
анатомічному та 
антропологічному 
дослідженням. Було 
зроблено томографію та 
проведено сканування, 
що дасть можливість 
відтворити зовнішність 
похованої у саркофазі 
людини та зробити 
об’ємну модель кістяка

Проведення досліджень кістяка 
(сканування) проводять представники 
ДП “Київгеоінформатика“.



Огляд кістяка директором Новгородського науково-
просвітницького центру “Наследие“, кандидатом історичних

наук Д.В. Пехимським (Росія)



Проведення 
томографічних досліджень 
на базі медичної клініки 
“Борис“ (Київ) за сприяння 
кандидата історичних наук 
Д.В. Пехимського (Росія)

За даними томографічних 
досліджень професор 
Панченко в лабораторії 
М.М. Герасімова відтворює 
зовнішність людини, 
похованої у саркофазі



Довідка про 
попередні 
результати медико-
антропологічної 
експертизи кістяка 
людини із саркофага 
Ярослава Мудрого.
Згідно цієї довідки, 
досліджений 
науковцями кістяк 
не належить князю 
Ярославу Мудрому. 
Цей факт спонукав 
до проведення 
пошуку останків 
Ярослава Мудрого.  



Дослідні роботи з 
пошуку останків 

Ярослава Мудрого



ДЕ ОСТАНКИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИЇВСЬКОГО 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО?

Останки великого князя Київського Ярослава 
Мудрого довгі віки збе рігалися в пошані в мармуровім 
гробі в Соборі Св. Софії в Києві. Року 1944-го німці, 
виходячи з Києва, дозволили забрати — на прохання 
декого з українців, — і останки Великого Князя 
Ярослава. Ці останки разом з Чу  дотворним Образом 
Св. Миколая т. зв. “Мокрого” (пам’ятка ХІ віку), що та-
кож переховувався в Св. Софії на хорах, опинилися в 
руках одної особи. Ко  ли цю особу року 1952-го запитано, 
де вона поділа останки Великого Кня зя Ярослава, і 
де Чудотворний Образ Святого Миколая, відказала: 
“Схо вані на еміграції в добрих руках”. Особа ця живе 
тепер в Нью Йорку, і зовсім не ясно, чому вона ховає 
великі й святі пам’ятки всеукраїнського зна чення... Це 
ж пам’ятки всього українського народу, а не окремої 
особи.

[Митрополит Іларіон.]
[Іларіон, Митрополит (Огієнко Іван Іванович, 

14 січня 1882, м. Брусилів Київ. губ. — 29 березня 
1972, м. Вінніпеґ, Канада)]. Де останки Великого 
Князя Київського Ярослава Мудрого? // Віра 
й культура. Вінніпеґ, 1954. Травень. Ч. 7. С. 2 
обкл.

Науковцями 
Заповідника було 
знайдено замітку 
Митрополита 
Іларіона (І.І. Огієнка) 
у журналі “Віра й 
культура”, згідно 
якої останки князя 
Ярослава були 
вивезені з Києва під 
час ВВв.

Замітка Митрополита 
Іларіона (І.І. Огієнка) 
у журналі 

“Віра й культура” 
(Вінніпеґ).
1954, травень



“Варто тут згадати історію останків засновника катедри кн. Яро-
с ла ва Мудрого, що перебували в спеціяльному мармуровому сар-
ко фазі. Коротко перед вибухом другої світової війни в 1939 ро ці 
большевики розкрили саркофаґ, в якому був похований кн. Ярос-
лав Мудрий. Відділили кості цього князя від інших костей, що там 
зна ходилися, й післали до Ленінграду для дослідження. Потім ці 
кості повернули назад до Києва. В Києві комуністична влада не 
вложила ці кості назад до саркофаґу, а наказала сторожові Со фій-
ського заповідника-музею закопати. Він ці кості не закопав, а схо-
вав у скринку і заховав. Так вони були сховані в нього аж до часу, 
ко ли під час другої світової війни за німецької окупації прибув до 
Ки єва Владика Ніканор. Тоді цей сторож передав ці кості Владиці 
Ні канорові для збереження. Владика Архієпископ Ніканор зберігав 
їх у своєму кабінеті у шафі. Коли почалася евакуація Києва 1943 р., 
Вла дика Архиєпископ Ніканор не мав змоги вивезти їх і тим самим 
вря тувати їх від евентуального знищення. Натомість 8 жовтня 1943 
р. взяв їх з Києва, потрактувавши це як “військову здобич”, майор 
ні мецького війська Пауль фон Денбах (в своєму часі -- сотник ук-
раїнської армії Павло Дмитренко) і 9 жовтня 1943 р. вивіз до Вар-
ша ви. Там передав він кості кн. Ярослава Мудрого на переховок 
ВПР Архиєпископу Палладію, який, як відомо, заопікувався ними 
та подбав вивезти їх до Америки. Правдоподібно вони знаходяться 
в ВПР Архиєпископа Палладія й по цей день. Звичайно, на нашу 
дум ку, така велика реліквія повинна знаходитися не в приватних 
ру ках, а найкраще було б, як би ці кості зберігалися в Церкві-
Пам’ятнику в Бaвн Бруку.”

Видання: 
“Рідна церква”, 

“Український 
православний 

церковно-релігійний 
журнал”, РІК ХVІ, 
жовтень-грудень 

1967

Цитата з 3-тьої сторінки:

Подібні свідчення було знайдено у статті П. Одарченка в 
Українському православному церковно-релігійному журналі



Листування 
заступника 
генерального 
директора 
Заповідника з 
наукової роботи
І.Є. Марголіної
з представниками 
української 
діаспори з питання 
пошуку останків 
Ярослава Мудрого

Петро Матула 
(Вашингтон)

 Добрий день, пані Ірино! 
10 хвилин тому, ми з Олею розмовляли з п. Галиною Пет ренко і Оля 
попрохала її повторити ту історію з Повстенком  (ди ректор заповідника 
1941-1943 рр.) про яку п. Галина колись розповідала Олі. Отже, скоро після 
війни, у Ауґсбурзі опинився гурт української інтелегенції, який влаштовував 
цікаві доповіді. Пані Галина їх слухала. Там доповідав і О. Повстенко. При 
доповіді Повстенка про Софію, виринуло питання про мощі Ярослава 
Мудрого. Пані Галина каже, що дуже добре пригадує що сказав Повстенко 
: мощі Я. Мудрого є з нами. На додаткові питання, Повстенко сказав, що не 
може сказати де, але їх вивезли. Нічого більше п. Галина не могла додати. 
З повагою Матула

 Шановна пані Ірино!
 Вчора я послав  Вам телефон пані Г. Петренко. Сьогодні ми по-
чу ли від нашого знайомого в Чікаго що він досить багато знає про спра-
ву костей Я.М. Я коротенько описав про це пані Тамарі Скрипці з 
УВАН. Копію цього листа я подаю нижче. В ньому Ви знайдете те-
ле  фон Олексія Коновала з яким Вам варто буде сконтактуватися. 
 
 «Ми щойно натрапили на додаткове джерєло інформацій про кості 
Я.М. Олек сій Коновал, що відає фундацією Багряного, знає багато про 
писанину і прилюдне обговорення долі костей ЯМ. Тоді були заанґажовані 
і Багряний і адвокати і священики і був складений протокол у кого ті кості 
зберігалися. Коновал може подати числа Нових Днів у яких про це писалося 
і т.п.
З повагою Матула



Лист Михайла Гереця до генерального директора Заповідника
Куковальської Н.М. з інформацією щодо місця знаходження 

останків князя Ярослава
14 квітня 2010 р.



Відповідно до цього листа та іншої віднайденої інформації 
кістяк князя Ярослава та чудотворна ікона Миколи Мокрого 
(з київського Софійського собору) архієпископом Палладієм 

(через Польщу та Німеччину) були вивезені до США



Сторінки 117-118

З листа епископа Ніканора дізнаємося, що  у 1942 р. 
образ святителя Миколи Мокрого знаходився в  його 

помешканні.



Лист Михайла Гереця до 
генерального директора 
Куковальської Н.М.
19 квітня 2010 р.

У листі висловлюється 
припущення, що кістяк 
зберігається у церкві 
Святої Трійці м.  Нью-
Йорка



Фото Н. Булавицької (секретарки директора Софійського 
заповідника О. Повстенка 1941-1943 рр.) із синами, яка надіслала із 

США  листа  з  інформацією  про  останки  Ярослава  Мудрого. 



Лист Н. Булавицької із США (Мінніаполіс)
20 квітня 2010 року



«Из Америки мы получили письмо о том, что живший в Нью-Йорке священник 
Иван Ткачук хранил останки Ярослава Мудрого… у себя под кроватью»

Игорь ОСИПЧУК, газета «ФАКТЫ» 30.07.2010
 Сохранились документы о том, что в 1940 году останки вернули из Ленинграда в Киев. Но тогда их в сар-
кофаг не поместили, оставили в хранилище. И только в 1964-м их решили положить в гробницу. Однако оказа-
лось, что на полках не два, а только один ящик с костями. Впрочем, ни у кого не возникло сомнений, что в нем 
лежит скелет Ярослава Мудрого.
 - Тогда, 45 лет назад, я только начала работать в заповеднике «София Киевская», — рассказывает бывший 
заместитель директора, пенсионерка Ирма Тоцкая.  — Мой наставник, заведующий фондом Сергей Высоцкий, 
был уверен, что в коробке останки князя. Я прекрасно помню ту коробку желтого цвета, внутри обложенную 
красной шелковой тканью. Кстати, до войны в саркофаге, кроме двух скелетов, нашли еще… превратившу-
юся в мумию летучую мышь. Я застала времена, когда эти животные селились в соборе. Спрашивала у Сер-
гея Высоцкого, где же останки княгини Ирины. Он предполагал, что их не вернули из Ленинграда. Именно 
Сергей Александрович настоял, чтобы коробку с костями положили в саркофаг. Помню, рабочие с помощью 
рычагов и деревянных катков сдвинули массивную каменную крышку весом две тонны. Мне очень хотелось 
увидеть своими глазами, что там внутри. Поэтому пошла на небольшую хитрость: когда саркофаг приоткрыли, 
я сказала: «Если не остановиться и продолжать открывать ее, крышка может упасть». Директор возразил: «Но 
ведь нужно попасть внутрь, щель узкая. Сможешь в нее забраться?» «Конечно», — отвечаю. Я была худенькая, 
мигом вскочила в гробницу. Есть фотоснимок, на котором запечатлено, как я выглядываю оттуда. Положила 
внутрь ящик с останками, газеты за тот день и даже монеты и обожженную керамическую плитку, на которой 
написано, что здесь покоится Ярослав Мудрый.
 - В 1970-е годы, когда я уже была заместителем директора по науке, впервые услышала, что останки князя 
Ярослава находятся в США, — продолжает Ирма Тоцкая.  — Мне тогда поручили провести экскурсию для не-
большой группы украинцев из Соединенных Штатов. Я была несколько напряжена, ожидала каких-нибудь 
каверзных вопросов. И вот подвожу их к саркофагу, рассказываю, что в нем погребен Ярослав Мудрый. Вдруг 
одна миловидная пани с типично украинским лицом и седыми волосами заявляет: «Нi, кiстки Ярослава в 
Америцi». Коллеги посоветовали не относиться к этому серьезно.

Газета “Факти”, інтерв’ю колишньої заступниці 
директора НЗ “Софія Київська“ І. Тоцької щодо 

місцезнаходження останків князя Ярослава



 
 Спираючись на зібрану інформацію, адміністрація 
Заповідника надала пояснювальну записку Міністру 
Мінрегіонбуду України, який у свою чергу, звернувся 
до Кабміну України з листом від 02.03.2010 № 20/2-14 дск 
з пропозицією здійснити пошук останків Ярослава 
Мудрого. Результатом цього листа стало доручення 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2010 р. 
№ 349 дск, на виконання якого на базі Українського 
інституту національної пам’яті відбулася нарада з 
вирішення розглянутого питання. Нарада постановила 
продовжити пошуки кістяка князя Ярослава Мудрого 
за кордоном та всіляко сприяти генеральному 
директору Національного заповідника „Софія 
Київська” Куковальській Н.М. в організації проведення 
пошуку в США.



Візит генерального директора Заповідника 
Н.М. Куковальської до Української Православної 

Церкви в США



У США генеральний директор Заповідника Н. Куковальська 
мала зустріч з представниками Української Православної 

Церкви в США
На фото: представник посольства України в США, 

генеральний директор Н. Куковальська, архієпископ Антоній 
(заступник Голови УПЦ в США), представники Церкви



Під час перемовин генерального директора Заповідника 
Н.М. Куковальської з архієпископом Антонієм (заступником 
Голови УПЦ у США) підтвердилося припущення, що останки 
князя Ярослава зберігаються у церкві Святої Трійці у Нью-Йорку

Церква 
Святої Трійці,

Нью-Йорк,
Бруклін



Генеральний директор 
Заповідника Н.М. 
Куковальська у церкві 
Святої Трійці (Нью-Йорк) 
біля ікони Миколая 
Мокрого, вивезеної під 
час ВВ із Софійського 
собору. Саме у цій церкві, 
за розповіддю архієпископа 
Антонія, зберігаються 
останки князя Ярослава



З огляду на віднайдену інформацію 
Національний заповідник “Софія Київська“ 

та Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України звернулися до Кабміну 

України та Адміністрації Президента 
України з проханням  ініціювати процедуру 
повернення вищезазначених національних 

святинь до України на їх первісне місце 
зберігання  - у київський Софійський собор 



Листи-дозволи на проведення ізотопного аналізу

Продовження досліджень кістяка, 
вилученого із саркофагу



Директор НДІ та Музею антропології МДУ, член-кореспондент 
РАН О.П. Бужилова, провідний науковий співробітник 

Інституту археології РАН, професор М.В. Добровольська, 
генеральний директор Заповідника Н.М. Куковальська.

17.09.2010 р.

Забір фрагментів кістяка для здійснення аналізу виконали 
представники НДІ МДУ



Директор НДІ та Музею антропології МДУ, член-кореспондент 
РАН О.П. Бужилова, провідний науковий співробітник 

Інституту археології РАН, професор М.В. Добровольська, 
професор С.П. Сегеда, заступник генеральног директора НЗСК 

І.Е. Марголіна – досліджують кістяк.
Вересень 2010 р.



Директор НДІ та Музею антропології МДУ, член-кореспондент 
РАН О.П. Бужилова, провідний науковий співробітник Інституту 

археології РАН, професор М.В. Добровольська, професор 
С.П. Сегеда, співробітники заповідника І.А. Горак, В. Гайдук – 

досліджують кістяк.
Вересень 2010 р.



Забір фрагментів кістяка для проведення аналізів.
Вересень 2010 р.



Фрагменти кісток вилучені 
зі скілету будуть використані 
для проведення  ізотопного та 
радіовуглецевого аналізів та 

розшифровки структури ДНК.

Дослідження проводяться на 
базі НДІ та Музею антропології 

МДУ



Лист до директора Інституту геохімії навколишнього 
середовища НАН та МНС України Соботовичу Е.В. з 

проханням провести радіовуглецевий аналіз кістяка з 
метою з’ясування давності об’єкта. Жовтень 2010 р.



М.М. Ковалюх ст. наук співробітник – зав. радіовуглецевої 
лабораторії Інституту геохімії навколишнього середовища 

НАН та МНС України та заступник генерального директора 
Заповідника з наукової роботи І.Є. Марголіна.  Листопад 2010 р.



Звіт про 
радіовуглецевий 
аналіз









Закриття 
саркофага



Закриття 
саркофага



Комісія із закриття саркофага: І.Є. Марголіна, 
Г.Ю. Івакін, М.Т. Пархоменко, С.П. Сегеда, В.В. Корніенко



 
С.П. Сегеда, 
В.В. Корніенко,
Н.М. Нікітенко



Ковчег для кістяка



С.П. Сегеда 
складае кістяк 

для ковчега



І.Є. Марголіна, Н.М. Куковальска, С.М. Груздо, В. Гайдук, 
Г.Ю. Івакін, М.Т. Пархоменко, С.П. Сегеда



Ковчег з кістяком



Предмети які поклали до саркофага



Ковчег вносять до Софійського собору



До саркофага покладають ковчег із кістяком



До саркофага покладають пам’ятну дошку 1964 року



До саркофага покладають пам’ятну дошку 2011 року



До саркофага покладають газети за 28 липня 2011 року



До саркофага покладають газети за 1964 рік



До саркофага покладають ящік з копіями документів про 
дослідження проведенні у 2009-2011 рр. 



Науковий 
співробітник 
Заповідника 
В’ячеслав Гайдук 
складае прєдмети 
у саркофазі



Закриття кришки саркофага



Заступник генерального директора Заповідника 
В.В. Кириленко (праворуч) керує закриттям саркофага


