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Oleh BOLUК. According to Resources of Folk Art. 

У цьогорічній комплексній мистецтвознавчій 

експедиції відділу народного мистецтва, що від

булась з 25 серпня по 7 вересня, науковці дос

ліджували сакральне та народе мистецтво населе

них пунктів південно-західної частини Львівської 

обл., а саме Самбірського та Старосамбірського 

р-нів. Як і в попередній експедиції 2005 р., що 

проводилась у частині Старосамбірського, Тур

ківському р-нів Львівської обл. й Великоберез

нянському та Перечинському р-нах Закарпатсь

кої обл., дослідники фіксували твори мистецт

ва поселень близьких до сучасного українсько

польського пограниччя. Виконання такого зав

дання є одним з етапів науково-дослідної роботи 

відділу за темою "Парадигми універсального й 

уюкального в традиційному мистецтві українців: 

порівняльний аспект". За короткий експедицій

ний термін науковцями Інституту народознавства 

вдалось виявити цінні твори народного й сакра

льного мистецтва репону, над якими вже у по

льових умовах, окрім фотографування, зарисовок 

й обмірів, проводились художній аналіз і типо

логічне порівняння. Активно також велось інтер-
' . . . 

в ювання ЗІ старожилами СІЛ, яю охоче у своІх 

розповідях допомогли науковцям уточнити п чи 

інші припущення щодо предмету їх зацікавлень. 

Інколи мешканці сіл інформували про окремі іс-

торичні факти, побут й дозвілля місцевості, що 

є цінним для істориків, етнографів, фольклорис

тів. Кожен член експедиційного колективу звер

тав увагу не лише на ті види українського мисте

цтва, які досліджує у своїй науковій діяльності, 

зокрема малювання на склі, гравюру, богослужбо

ві друковані видання (Шпак О.Д.), священицьке 

облачення та сакральну тканину (Олійник О.В.), 

Кивот церкви Собору Пресвятої Богородиці, 1773 р. 
с. Бусовисько Старосамбірського р-ну Львівської обл. 
1970-80-ті рр. Робота професійного майстра. Фото 
О.Болюка. 

Проскомидійник з іконою "Зняття з хреста". Серед. 
XVIII ст. (?). Горішня церква Різдва Івана Хрестителя 
(Різдва Богородиці), 1906-07 рр. с. Тур'є Старосамбір
ського р-ну Львівської обл. Фото О.Болюка. 



794 5-6'2006 Народознавчі Зошити

Учасники експедиції. 

Uерква Успіння Пресвятої Богородиці 1730 р. с. Топільниця Горішня Старосамбірського р-11у Львівської обл. 
Фото О.Болюка. 
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Іjерква Архангела Михаїла 1798 р. (чи 1790 р. -?) с. Соснівка (колишня На11чілка Мала) Старосамбірського р-ну 

Львівської обл. Фото О.Болюка. 

Іjерква Собору Пресвятої Богородиці, 1773 р. с. Бусовиська Старосамбірського р-ну Львівської обл. 

Фото О.Болюка. 
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прикраси з бісеру; одяг, оздоблений бісером (Фе

дорчук О.С.), плетіння та в'язання (Козаке

вич О.Р.), - архітектуру та облаштування храму 

(керівник експедиції Балюк О.М.), а й не поли

шав поза полем зору предмети вивчення шших 

колег відділу, наприклад, фіксувалась інформація 

про обрядовий хліб, народну іграшку, кераміку, 

скульптуру, художній метал, ткацтво тощо. 

Ікона "Страшний Суд", XVII ст. (?). ІJерква св. Ми
колая Чудотворця, 1907 р. с. Велика Лінина Старосам
бірського р-ну Львівської обл. Фото О.Болюка. 

Високої результативності під час збору польо

вого матеріалу впродовж двох тижнів (опрацьо

вано твори сакрального мистецтва у 34 храмах, 

опитано понад 40 респондентів), досягнуто знач

ною мірою завдяки розумінню місцевим населен

ням, церковною та державною владою необхідно

сті й важливості виконуваної науковцями роботи. 

Траплялись і курйози, зокрема парох сіл Мігове 

та Велике, ніяк не аргументуючи свої дії Й незва

жаючи на усю наявну і необхідну експедиційну 

документацію, категорично відмовився відчиняти 

храм, який належить до УПU. Окрім того під час 

експедиції зафіксовано приклади нищення місце

вими громадами пам' яток сакрального мистецтва, 
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яю у свш час належали до 1ншо1 конфесії, чи 

невідповідного зберігання 1х на горищах храмів 

та у дзвіницях; невдалого проведення перебудови 

або ремонту будівель, особливо у випадках пок-

риття дерев' я них церков сучасними будівельними 
матеріалами - пластиком, металом, що спотвори

ли первісний художній задум народних майстрів 

й дисонують із навколишнім середовищем. Такі 

факти вказують на неналежну поінформованість 

не лише громади, а й священика про необхід

ність збереження творів сакрального мистецтва, 

що уможливило б краще популяризувати уніка

льність та багатогранність вітчизняної духовної 

і матеріальної культури. Очевидно, слабким тут 

є контроль відповідних державних служб, які не 

забороняють такий вид "оновлення" святинь. 

Хата поч. ХХ ст. с. Тур'є Старосамбірського р-ну 
Львівської обл. Фото О.Болюка. 

Науковці також ознайомились із давніми пред

метами побуту с. С тарява Старосамбірського р

ну, зібраними учнями для місцевого шкільного 

краєзнавчого музею, а в останній день експедиції 

відвідали експозиції та виставки Музею "Бойків

щина" у Самборі. Як вдячність за гостинність 

мешканцш цього мальовничого краю, а що важ

ливіше - з метою популяризації українського ми

стецтва було подаровано для бібліотек навчальних 

та культурно-просвітницьких закладів опубліко

вані наукові доробки працівників Інституту наро

дознавства НАН України. Зібраний й опрацьо

ваний матеріал експедиції увійде в індивідуальні 

та колективні монографічні дослідження. 
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