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Олпr БОЛЮК, 

j НСПІ'Г

УГ НА РОДОЗf/ЛВСТПА 

НАН Укt•лїни, Львіп 

ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ЦЕРКОВ ТА дзвіниць 
ПЇВДЕННОГО ПОКУТТЯ. 

ДЕЯКі ЕКСПЕДИЦіЙНі НОТАТКИ 

Влітку 1998 року відцілом 1-1ародного мистецтва інституту 1-1аро11ознавств;:� 11рове-
1ено 1-1аукову експепицію (кер.експ. - док. мисте11тв. Станкевич М.) 1-1а івано-Фран
ківщину з метою дослідження дерев'я�юї сакральної архітектур�, Коломийського. Ко
сівського, Снити1-1ського та Городенківського районів. Поряп з цим. одним із експепf1-
ційних завдань було: на основі 1юльових матеріалів визнач11ти етнографічні межі По
ку1·гя у захіпному. 11івденному та 11івденно-східному напрямках. Наперед зазначимо, 
що в окремих місцевостих спостерігались поєднання та в11ливи художніх ознак, ко1-1-
структив1-10-будівничих прийомів, архітектурних особливостей тощо сусіпніх етноре-
1·іонів. Часовий відтинок досліджуваних культових споруд включає ХІХ -першу тре
ПІНУ ХХ ст. Загалом обстежено 86 об'єктів, із н11х 47 церков. 

Зауважимо, що особливо віпчутні ві�,нни гуцульс,,ких традицій культового будів-
11ицтва на місцеві форми храмів. Так1-1й факт, очевидно, пов'язаний із 1·еографічним 
розташуванням, поступним зв'язком, звіпси жвавою міграцією 1-1аселе1-1ня та іншими 
умовами, які с11ричинили інспірацію у конструктив1-10-планувальному вирішенні цер
ков. Припускаємось думки, що відбувси процес взаємозапозичень, на підтверпження 
11кого помітна подібність архітектурних об'ємів кут,тових споруд з врахуванням ча
сової різниці. 

Відомо, що гуцульський тип церков -у плані хрещап111, увінчаний опнією, рідше 
1·р1,ома чи п'ятьма банями, розвинувся порівняно досить пізно-у XVIII ст. 11а основі 
11ростіших тридільних зрубних храмів сусідніх регіонів: Прикарпатгя, Бойківщини, 
І fоку1·п1. На покутських теренах існує ряд церков побудови ХІХ ст., плануваль1ю
об'ємне вирішення як11х подібне до храмів гірських сіл. Для прикладу, хрещаті в плані 
церкви зведено у с.Кобаки, Рожневі (три), Вербівці, Хімчині та ін. селах Косівського; 
с.с.Тростяні, Залуччі, Дебеславці Коломийського; с.с.Хлібичині, Борщеві Сня-
1·инськоrо районів тощо. Трапляються церкви покутського тиr1у побудови (тридільні 
·, 11ерозвиненим трансептом, однокупольні, з маківками над бічними причілками), які
·1юнали 11еребудов та розширень і наближені до хрестовокупольних культових спо
руд.

На підтвердження думки щодо впливу гірської сакральної архітектури 11а покут
.:1,ку респондент с.Далишева Городенківськоrо р-ну інформував, що місцева цер
кна перевезена з Карпат. У інших місцевостях селяни неодноразово повідомляли, що 
ш1теріал на церкву заготовляли у гірській місцевості, інколи за11рошували rуцуль-
1·1,ких теслів. На зрубних стінах деяких церков виявлено своєріІ"\�Іі зарубки, якими, 
і,мовірно, позначались колоди при транспортуванні з місцевостей, ба,·атих лісом. Зав-
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11яки цим та іншим умовам, відбувався тісний взаємозв'язок покутських та гуцуль
ських традицій культово1·0 будівництва. 

На південно-східних окраїнах Поку1·гя у селЯ.:-: Гаврилівці, Хлівищі, Малятинці 
Кіцманьського району Чер івеччини, с.Лотічок Снятинського району зустрічаємо 
гранчасте плануваtшя вівтарної частини з розвиненими нерхами, вирішення якої сві/\
чить про вплив буков1н1ського сакрального будівництва. У с.іванівці, неподалік заз
на,1ених сіл, зведено безверху церкву з нерозвиненим трансе11том, які\ витрю-1ш-1а у 
трад11ціях побудови храмів т3к званого "хатнього" типу. Звідси припускаємо умовні 
межі покутського бу11івель1ю-конструктивного вирішення дерев'яної сакрі!льно·, 
архітектури, які майже збігаються з адміністративно-територіальним поділом 
південно-східної частини Снятинс1,ко1·0 району. 

Ряд спілL>11их рис для кар11атського та покутського храмобудівництв спостерігаємо 
і в 11екоруванні архітектурню: елементів: ви пустів вінців зрубних стін. віконних лиштв. 
профільованих порталів цер:<0в, голос�1иків дзвіниць тощо. 

Різноманітність профільованих силуетів церковних вінців, а також дзві-
ниць ХІХ- початку ХХ ст. аналогічна нескладному декоруванню культових споруд 
цього ж періоду rю обидва схили карпатських 1-ір. Найбільш поширені силуети випус
тів уступчастих або скісних форм: церкни с.Смодна (1841 р.). Черrанівка (1821 р.), 
Кобаки (1852 р.), Преображенської с.Рожнів (середина ХІХ ст.), Вербовець (1850 
р.). Рибне (1870 р.) Косівсь1<0rо району; с.Тростянка (ХІХ ст.), Марківці (1874 р.), 
Залуччя (1860-ті р.р.), Дебеславці (1865 р.) Коломийського району; с.Борщів (1828 
р.)- церкни та дзвіниці; дзвіниць с.Семаківці Косівського району, Тростянка та ін. 

Рідше трапляються зрубні завершення сегментних, округло-ламаних та увігну-
тих силуетів: церкви с.Верхній Вербіж (1901 р.), Печеніжин (1870 р.), Семаківці (1885 
р.) Коломийського р-ну; с.СJІобідка (1848 р.), Старі Кути (1868 р.), Різдва Преснятої 
Богородиці с.Рожнів (J 867 р.) Косівського р-ну; с.Заболотів (1865 р.) Снятинського 
р-1іу; с.Воронів (1937 р.) Городенківськоrо р-иу тощо. (Рис.1) 

іншим важливим елементом 
у декоруванні екстер'єру цер1ши 
є портал вхідних дверей бабин
ця, трансе1,ту чи вівтарної час
тини. Одвірки прямокутної фор
ми покутських церков оздобле
ні стримано, без різ1,блених мо
тивів 'ІИ композицій, а прикра
шені сму1-ами ступінчастих та 
округлих у січенні профілів 
(церкви с.Залуччя (1867 р.),Де
беславці Коломийського району 
та ін). інколи на одвірках вирізь
блено текст, в якому повідомля
ються дата побудови, май
стри-будівничі, парох тощо 

Рис. І Випусти ві,щів вівпrар11. Церква Святою Василія 
Великоzо, 1885 р., с.Се.,11аківці, Коло,11шіський р-11., 
іва110-Фра11ківська обл. 
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(11ciжua с.Вербоuець (1850 р.) Косівського ра
йону). 

Окрему увш·у ма1u1стри звертали на оздоблен
ш1 по.�отс11 дверей. Поширеним 11р11йомом їх ху
;\ОЖ11ьо1·0 в11рішсння було заповнення каркасу 
но111счками у вигющі ,.ялинки", ромбів або пів
со1111я: 11сркв11 с.Піпвисоке (1852 р.) Снятинсько
о р-ну. Рибне (1870 р.) Косівського р-ну, Да-
111шсвс, Ссмаківці тощо. (Рис.2) Більш склад-
1і111с, 'J 11::1клапн11ми ромбами і розетами, вирі-
1с11і 11ностулкові двері у церквах с.Замулинці (кі-
1с111, XVI!! -початок ХІХ ст.) Коломийського 
-11у (Рис.З) та с.Хлібичин (1854 р.) Снятинсько-

1·0 р-11у. Допатковоrо ефекту оздобленню нада
ють фарбовані у різні кольори неталі пвсрних
rюлотс11 та клс11ані металеві кріплення. Набірні
11всрі, звичайно, не завжди збереглись з часу псі
будо1т храму, однак, існуючі нривертають ува
гу вдало знайденими композиціями з 11рофільо
ваних накладних деталей. 

На покутських теренах рідко можна зустрі-
ти церкви з 1·алсреями, властивими бойківській 
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Рис.2. Набір11і двері баби11ця. Церква 
св. безсер. Кось,ни і Де . .,'1111а, 1778 р., 
с.Дал11,иеое, Городе11кіос1,кий р-11, 
іоа110-Фра11кіоська обл. 

та закарнатській сакральній архітектурі. Тут по-
11Jиреними є ганки-забудови зі сходу бабинця та 
по боках нерозвиненого трансепту. Одf1ак, серед 
досліджуваних храмів трапилась одна церква у 
с.Семаківці, з півдня трансспту якої побудовано 
відкриту галерею на профільованих стовпцях з 
ошаJ1ьованим порталом. Галерея хоч і добудова
на значно пізніше, не втрачає гармонійного 110-
єднан11я пекорованих елементів з хвилясто-сту
пінчастими випустами вінців та дверним норта
лом. (Рис.4) 

Рис.З. Набіриі двері бі'ІІІОЇ 11аои. 
Церква Успішт Пр. Б01ород1щі, 1854 
р., с.Хлібичии, Синтиис,,кий р-11. 
іва110-Фрш1кіоська обл. 

Поширеним явищем у нокутських церквах та 
пзвіницях останніх десятиліть стало покриття 
опасань, надопасань, барабанів, дахів т::1 куполів 
оцинкованою бляхою. Вона не тільки зменшус 

. довговічність застосованої деревини, але й ство
рює негативне сприйня1тя художньої цілісності 
і архітектурної пластики споруди. З-11оміж 47 
досліджених дерев'яних храмів тільки церква 
с.Устя крита реставрованим 1·онтом. інші цер
кви частково або повністю від опасання до макі-
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Р11с.4 Фраz.41е11т ,алереї бі•шої 11ави. Церква св. 
Вас1tліл Вел11ко,о, 1885р., с.Се.,накіоці, Коло.ш111-
ськ11й р-11, іва110-Фра11кіоська обл. 

ЛРХіТЕКТУРА 

вок включно вкриті бляхою, на 
якій вич�ка11е110 геометричні і рос
линні мотив11 (церква с.Рожнів -
РізJ\ва Пресвятої Боrорониці (1867 
р.). св.Архистратига Михаї:1а (1894 
р.). Кобаки ( 1852 р.). Смонна Ко
сівського р-ну). Чекан11ий орна
мент, перева11тажений та нанто на
сичений 11рібними його елемента
м11, д11сrармонує із 11рофільоваю1-
ми елеме�1тами екстер'єру церкв11. 

Перед заміною rонту чи дра1111-
ці б.1яхою на верхніх об'ємах цер
кви, ймовірно, бул11 в оз)\обленні 
інші неталі, зокрещ1, віконне об-
рамлення. У деяких церквах збе

реглись навколо вікон надо11ас нь, рідше - профільовані у хвилястих ч11 луковидних 
силуетах лиштви, які водночас слугують консолями віконного дашка: с.Заболотів, Хлі
би чин (1854 р.), Устя (1858 р.) Сняти11ськоrо р-ну, с.Ганів (1854 р.) Коло 1ийсько1·0 
р-ну та ін. 

У покутських церквах, як і H;J Гуцульщині, інколи 11рикрашали причілки накланни
ми деталями у вигляді розет (церква с.Дебсславці) та вітрові дошки - 11рофілюванням 
(1\ерква с.Далишеве). 

Архітектурне профілюва�-1ш1 в екстер'єрі церков присутнє на огорожах та опорах 
,орів, інколи - на арках-вирізах. Внутрішній простір храму неод1юразово розширш1и, 

Jмінювали чи добудовували, що вr1линуло на оздоблення конструктивних елеме11тів 

інтер'єру. Тому датува1111я профільованих деталей церкви, суJ1,я•1и з їх ор��аментальної 
пластики, у окремих випадках відносимо до кінця ХІХ- 30-40-х років ХХ ст. Окрім 
цього зазначимо, що теслі, автори перебунов. намагались витримати декорування но
вих JІ,еталей згідно ідеї художнього оздоблення храму. 

Арк11-вирізи покутських церков ХІХ - початку ХХ ст. часто ледь виступають із 
площини стін й окреслені угорі сегментними, ламаними або трапсцевищ1ими силуета
,ш. По боках вирізи інколи обра 1лені пілястрами із профільованими капітелями, оче
випно, зведеними піп час перебудови. 

Ажур11ості огорожі хорів напають наскрізні отвори. укладені у своєрідні орна ен
ти з геометричних елементів: кола. ромб1-1, трикутники, овали (наприклад, церква с.За
болотів). Зашальовані парапет11 пр11краше11і профілюванням на плінтусах, балка, та 

поручнях хорів. У церкві с.Борщів оздоблені різьбленими чотирипелюстковими кві
тами з листям ( фарбованим у яскраві кольори), які аналогічні рослинному орнаменту 

іконостаса. Це єдиний випадок із посліджуваних експедицією покутських церков, де 
застосовано накладне рельєфне різ1,блення на хорах. Стовпцям-оrюрам хорів надава
ли округлих форм у січенні завдяки фаскам, знятим на ребрах ( с.Вовчківці Снятин
сько1·0 р-ну, 1860 р.). 
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P11c.S. Голос1111к11 дзвітщі. Церква Покров11 Пресо11-
тої Бтородrщі, 1823 р., с.Матіїа11і, КолоА1111їс1,к111і p
rL, іва110-Фра11ківська обл. 
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Поширені на Покутті п11111 нзві
ницL - ,,четверик на четвер11ку" і 
"восьмерик 1-1а четверику" силуетом 
11а�-а,1ують карпатські та 11р11кар11ат
ські. У 11ерев'ш1их ювіницях, в зруб-
1ю-каркас11их, окрім в1111устів вінців, 
що подібні і\0 церкОІJІІИХ, J\екора
тивним елементом т::� їх акцентом 
слугують отвори-голосники. Форми 
отворів та кількість їх з кож1ю1-о 
боку верхнього ярусу-різноманіт
ні: пря�юкутні (с.Замулинці, два; 
Марківці, чотири; Верхній Вербіж, 
п'ять), прямокутні з виїмками 
(с.Дебеславці, чотири), сегментні 

(с.Троїця, Русів -по два; Старі Куп1, чотири), фі1-ур1ю1·0 завершення (с.Хлібич11н, 
два; Підвисоке. чап1р11; Печеніжин, п'ять; Малий Ключів, шість), аркові (с.Рибне, 
УСТ5І - по два; Смодна, три; Княже, чотири), луков1�дноrо завершс11ня (с.Матіївці, 
два). стрі;1ьчасті (с.Залуччя, три), овальні (с.Завалля, трн). чотирипелюсткові (с.Г<1-
нів, два) та ін. (Рис.5) 

Рідше прикрашені 11рофілюванням інші конструктивні елементи 11звін1щь. У с.Вер
хній Вербіж внутрішній край порталу дзвіниці оточений смугами округлих у січенні 
профілів, а на надпоріжнику виріз1,блено хрест. Фартух г1сченіжи11ської дзвіниці r1ід
тримують стовпці з розкосами. Опора профільована у вигляді С'п1лізованої балясини, 
яку завершує різьблений пояс зубчастих окапів, що 11асадують античні 11ентикули. 

Варто зауважити, що на покутських теренах місцеьі майстри декорували не тільки 
основні культові споруди -церкви та дз1:1іниці, а й прикрашали малі архітектурні 
форми: каплиці, брами й хвіртки, що входять у ансамбль сакральних 6у11.івель. Завер
шенню воріт та ворітиць надавали округлих, плавних форм профілювання (брами 
церковного подвір'я с.Русів, Княже. Вовчківці, Замулинці, Устя та ін.). Датування їх, 
зі слів місцевих інформаторів, відносимо до порінняно не11авнього часу - 70-80-х 
років ХХ ст. 

Отже, покутська дерев'яна культова архітектура ХІХ-початку ХХ ст. 
'vІістить окремі конструкт11вно-буді13ельні особливості: церкни - тр1щільні з нероз
виненим трансептом. переважно однокупольні. вікон11і отвори 11ершого 11русу - у вів
тарній част11ні, наІ\f1ричілкові маківки тощо; дзвіниці -зрубна-каркасні, рідше кар
касні, двоярусні, приземкуваті. Помітні в11ливи архітектурних традицій сакрального 
будівництва на покугську сусідніх етнорсrіонів - Гуцульщини, Буковини, Поділля, 
Прикарпап·я, особлино на їх суміжних територіях. 

Архітектурний декор у церквах стриманий і розміщений на дерев'яних деталях 
аналогічно зрубним храмам Карпат і прилеглих до гір теренів. Відміністю є насиче
ність профілювання у ексер'єрі й внутрішньому просторі 1юкутської церкви від оз
доблення. наприклад, закарпатських чи бойківських храмів. Тут, в ос11овному, про-
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фільовані випусти вінців, рідше - віконні лиштви, портали та 11вері, у інтер'єрі -
парапети хорів, опори. У поодиноких випадках зустрі,,аємо різьблені елементи, зок
рема, хрести. Геометричний візерунок різьблення укладений з прямокутних або три
кутних виїмчастих зубчиків. 

Декорування покутських дерев'яних церков та дзвіниць профілюванням, інколи 
різьбленням стримане та лаконічне. однак не менш привабливе своєю архітектурною 
пластикою. Короткий експедиційний огляд оздоблення культових споруд південного 
Покуття не дає можлив_ості повністю проаналізувати художні особливості їх, однак 
порушує питання про подальше вивчсшія будівельного декорування цього етнореrіо 
ну. 


