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Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке копо питань з Історії 
релігій в Укра·іні з дохристиянських часів І до сьогодні. Зокрема розглядаються 
теми про вірування слов'ян і висвітлення археологічних досліджень у вивченні 

поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі
України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи східні 
релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного 
надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 

Не залишилися поза увагою актуальні проблеми сучасного релігійного 
становища в державі. 
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обставина, що ці пректи так і не були реалізовані, не дає можливості повною 
мірою оцінити досягнення архітектури 1930-х рр. та використати цей досвід у 
сучасному сакральному будівництві. Це призводить до стилістичного різнобою, 
який неприємно вражає у вигляді сучасних храмів. 
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ДЕКОР ЕКСТЕР'ЄРА ЗАКАРПАТСЬКИХ 
ДЕРЕВ'ЯНИХ ЦЕРКОВ XVII СТ. 
(за матеріалами експедиції у 

Воловецький, Міжгірський, Рахівський, 
Тячівський, Хустський райони) 

У дерев'яних закарпатських церквах XVII ст., поряд з помітною у них 
монументальною виразністю, логічними пропорціями будови [14, 15-16], 
складним завершенням і силуетом бань, простежується розвиток профілювання 
та різьблення окремих конструктивних елементів. Поступова тенденція 
ускладнення декорування деталей та їх форм була інспірована новими 
естетичними поглядами на будівництво української сакрально·і архітектури 
загалом [13, ЗО]. Поряд з цим, композиційне вирішення різьбленого орнаменту, 
силуетна лінія профілювання, співвідношення деталей до загального об'єму 
будівлі свідчать про дотримання місцевих традицій оздоблення, відомих раніше. 
У них збереглись прийоми оздоблення давньоруських храмів. Теслі не відходили 
від основних усталених правил художнього вирішення, незважаючи на 
переосмислення архітектурних ідей, компонування просторових мас сакральних 
будівель [14, 29]. 
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Профілювання знайшло місце у багатьох елементах дерев'яних церков та 
дзвіниць Закарпаття та суміжних регіонів. Воно в основному прикрашає вхідну 
частину споруди, дверні та віконні отвори, верхні яруси (голосники, підсябиття) 
та покриття будівель, акцентуючи ·,-х [2, 62-64]. 

Найпоширенішим та простим видом декорування дерев'яної церковної 
архітектури є плоске профілювання, яким оздоблена кожна доступна для огляду 
конструктивна деталь. Профілювання в архітектурному декорі характеризує 
насамперед контурна лінія - абрис. Контури профілювання конструктивних 
елементів виділяються і у місцях їх кріплень (зрубні випусти - вінці, виноси; 
стовпці та підстрішник галереї тощо). 

З'єднання зрубних стін (замки) церков виконували кількома способами. На 
карпатських теренах найбільш поширеними були "простий замок", "канюк" та ін. 
[4, 23; З, 29-30]. Від того чи іншого способу врубки (місця кріплення брусів), при 
зведенні стін на кутах утворювався площинний "малюнок" "ламаної" чи 
зигзагоподібної ліній. Це створювало ефект своєрідної канви площин стін. 
Додатковим оздобленням випустів є фаски - кутові зрізи, що надають цьому 
конструктивному елементу округлих форм у поперечному розрізі. Зрубні випусти 
церков обрамляють "ламані", округлі, зубчасті, хвилясті ("гусаки") та інші профілі 1 • 

Найбільшого поширення тут набула східчаста форма профілювання випустів 
[1, 1, 4, 83]2. Профілі, які утворені кількома видами вирізів, мають складніший 
абрис випустів: "ламано"-східчастий, округло-прямолінійний, округло-"ламаний", 
округло-східчастий3

• Різноманітність випустів засвідчує, що цей елемент 
відігравав у декоруванні церковної архітектури XVII ст. важливу роль. На його 
оздоблення майстри-будівничі звертали особливу увагу, про що вказує пластика 
профільованих зрубних виносів [4, 36]. 

Необов'язковим об'ємом дерев'яних церков, однак одним з найбіль-ш 
насичених декоруванням, є вхідна галерея. У XVII ст. поширеним було 
застосування конструктивних розпер та стовпців у галереях-аркадах першого 
та другого ярусів (надопасання). Галерею будували переважно із західного боку 
церкви або вона оточувала ще й бічні стіни нави [4, 37; 14, 45-46]. 

Конструкцію галереї складають в основному стовпці (колонки, сохи), розкоси 
(розпори, застріли) й балка (підстрішник). Вони можуть утворювати аркаду, 
провідним абрисом якої слугує плавна округла лінія отвору, поєднана із лінією 
складної конфігурації кріплення розпар та стовпців. Особливо ретельно 
прикрашені стовпці, які формують кілька профільованих мотивів: грушовидний, 

1 Лінія профілю зрубних випустів у церквах с. Репинне, Середнє Водяне - округла із 

фаскою; Присліп, Пилипець - зубчаста із фаскою; Колодне - частково, Діброва -
"увігнута" із фаскою; Олександрівка - "хвиляста" із фаскою. 

2 Форма профілювання випустів із фаскою: с. Розтока - частково, Данилове; без 
неї: с. Подобовець, Гукливе, Колочава, Стеблівка, Крайникове, Сокирниця. 

З Церкви с. Пилипець, Репинне, Ізки - частково. 
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увігнутий, грибовидний, "кручений", з "динькою", стилізована балясина [1, 41, 
73, 111 )4 

. У деяких церквах поміж стовпців існують декоративні деталі - "важки", 
що створюють враження застиглих великих крапель5

. 

Розкоси галере·і переважно щільно прилягають до стовпців та балки у місцях 
з'єднань, конфігурації яких утворюють на площині "ламані" лінїr. Окрім того, 
важливим компонентом у такому "орнаменті" конструкції можуть слугувати 
дерев'яні кілки для кріплення - тиблі. Вони розміщені переважно попарно й вдало 
доповнюють у формі крапок площинний "візерунок" [1, 48). Півкруглі, прямокутні 
або трапецієподібні отвори аркади утворюють її конструктивні елементи 7 

. 

У деяких закарпатських церквах галереї огороджені невисоким бар'єром -
трамком,- відразу в процесі будівництва чи під час пізніших перебудов [4, 36-
37). Так, ошальована вертикально дошками огорожа є у церквах с. Розтока [1, 
47]. Зрубним трамком обмежена галерея у с. Колочава, Гукливе. Це надавало 
певної камерності галереї, яка сприймається додатковим приміщенням. 
У невеликій групі закарпатських церков застосовані портали галерей, які подібні 
до порталів вхідних дверей бабинця. Їх спільні форми вказують на естетичний 
смак та творчий задум майстрів-будівничих, які реалізували у монументальному 
творі ідею цілісності та художньої виразності. Найпоширенішими є прямокутні 
портали з прямокутним отвором, рідше - з арковим, сегментним 8

. 

Трапецієподібна форма одвірка трапляється в окремих випадках9
• 

Камерні галереї можуть суцільно обмежуватись зрубними стінами аж до 
- опасання. У такому разі в стінах вирізано отвори геометризованих конфігурацій.
Трикутна форма отвору, обрамлена випуклими елементами, є у церкві с.
Сокирниця (збоку галереї); трапецієподібна із таким самим обрамленням на
західному фасаді тієї ж церкви та у с. Крайникове. Прямокутні отвори галереї з
арковим завершенням є у церкві с. Данилове.

У закарпатській церковній архітектурі XVII ст. різьблення застосовано в
основному одного виду - плоского, яке, у свою чергу, поділяють на підвиди:
контурне та виїмчасте. Контурне різьблення визначається вузькими порізками
на деревині, що досягають ефекту графічного контрасту поміж освітленою
площиною ( слугує тлом) і лінійними вирізами, затемненими тінню. Мотиви такого
підвиду різьблення аналоrічні різьбленню на дерев'яних меблях, посуді,
шкатулках тощо: "пасок-штрейфик" (лінія), "кривулька" (зигзаг), "драбинка" (дві
поздовжні паралельні лінії членуються поперечними й утворюють квадрати),
"ільчасте письмо" (перехрещені перпендикулярно або навскіс паралельні лінії)

4 Церкви с. Канара, Гукливе, Колочава, Колодне, Ізки, Присліп, Репинне, Розтока. 

5 Церкви с. Олексан дрівка, Колодне. 

6 Церкви с. Присліп, Колодне. 
7 Церкви с. Присліп,_ Репинне. 

8 Церкви с. Данилове, Сокирниця, Розтока. 

9 Церква с. Крайникове - із луковидним вирізом. 
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Ta iH. MoTv1Bv1 Ha!ll4aCTiwe CKnagafOTb reoMeTpW-lHO-CTpi4KOBi opHaMeHTv1. 81,frML!acre 
pi366neHH5ł xapaKT8pHe srnv16neH1t1Mvl nopi3KaMv1, RKi yrsopfOfOTb y TOBLL!v1Hi 
A8P8Bv1Hlt1 CKiCHi rpaHi, iHKOJlv1 3aOKpymeHi. BoHO cnpv1111Ma€TbC5ł 5łK CBiTnO-TIHbOBltll/1 
-Bi3epyHOK 3arnv16neHoro y Marepian KOHTppenbecpy. PenbecpHoro pi3b6neHH5ł,
KOMn031111..\iłl1Hi eneM8HTv1 5łKOro 306pa)l{yf0Tb nepesa)l{HO cnmi30BaHy pocrni1HHiCTb, y
L\8pKsax XVII CT. 3aKapnaTT� He s1115łsneHo.

Pi3b6neHHH Ha AeTanr1x ranepe111 He 6yno nowv1peH111M, ocKinbKll1 Ma111crpv1
Ha,Qasan111 TYT nepesary npocpinfOsaHHfO. 5łKLL!O i;, npvtKpawan111 OABipK1t1 ranepeY, ro
nnoCKlltM pi3b6neHHr!M (KOHTYPHll1M Ta BvfiMYacn1M) reoMeTp111YHOro CTpiYKOBOro
opHaMeHTy. Ha o6'eMHO npocpinbOB3H111X CTOBnL.{HX L\8PKBll1 CB. M111Konafl C. KonOAH8
(1470 p., nepe6yAOBa XVIII CT.) y Hlt1)1{Hi� 'ix 43CTv1Hi HaA11t6yeMO MOTv1B "HirTv1Kv1",
YKnaAeHll1� ABOPflAHO [ 1, 116, 118]. T aKv1111 caMll1� opHaMeHT nosropett111� i Ha CTOBnt. .. �HX
apK8A111 HaAOnacaHHfl.

ApKaA1t1 HaAonacaHHfl, po3MilL!eHi Ha ApyroMy r1pyci L\8PKBł1 ( eMnopi), cpopMaM1t1
KOHCTPYKT"1BHll1X geraneC1 nosropfOIOTb aHanoriYHi eneMeHTl-1 ranepe'i BXOAY- Tyr
npocpinbOBaHi p03KOCll1, flKi yrsopK>IOTb cpirypH"1� KOHTYP orsopy.

KoHcpirypaL!fi p03KOciB OKpecneHi "naMaHHMll1 11 Y1t1 "naMaHo"-0Kpymv1M111 niHis:!Mv1 10
.

y MiCL!5łX 3 1€AHaHb n1611i p03MilL!eHi no OAHOMY a6o napHO 11 • P03KOC1,1 MOm111 M8Tll1
BiACTyn BiA CTOBnL..\s:l Ta 6anKvt. ToAi yrsopK>BaBCH TpL-1KyrHv1vt OTBip noMi>K eneMe.H
T8M"1, f!Kll1vt HaAasas a)ł(YPHOCTi KOHcrpyK�i"i.

nnocKe npocpinfOBaHHH s apKaAax HaAonacaHb rpannflE:TbCH y cpopMi sv1ny1<m-1x
nist<pyris: no OAHOMY, ABa a6o rp111 Ha po3Kocax ra 6am�i [1 ,9, 56, 86]12

• Croam�}
eMnopv1 npv1t<pawysanv1 piAKO. rlKlL!O BOHll1 � npocpinbOBaHi, TO noBTOpłOłOTb cpopMOfO
crosffi..\i ranepe'i onacaHH5l [1, 37] 13

•

Oraop111 ranepevt HaAOnacaHb, yrsopeHi npocpinb0B8H"1Mv1 CTOBnt...\5lMv1, p03KOGaMl-1
ra 6anKołO, MałOTb nepesa>KHo nnasHi cpopMvt: apKosa nisKpyma, cerMeHTHa, ap1<osa
"naMaHa", rpane�ienoAi6Ha14 • 

Hv1>KHii1 Kpa� ap1<ag1,1 xopis o6paMm�e napanerHvtvt KapHv13 nepesa>KHO np5lMoro
c1,1nyery,· piAWe - cpirypHoro KOHrypy15

. BiH '-łaCTO npv1KpaweH111vt reoMeTp"14Hv1M
opHaMeHTOM Bl-1°iM48CTOro a6o penb€cpHoro pi3b6neHHR M0Tv188Mv1 pi3b6JleHH5l
"KpHBYilbKv111

' YKilaAeHi crpi'-IKOfO nOABivtHHM PflAOM; BL,fiMYacroro pi3b6JleHH5l
"KpyYeHvt� WHyp"; "KpyY8Hv1� WHyp" 3 pe6eo�Mv.1; "XBWlblG-1"' "KOCvt�"' "3y6YvtKl-111 TOU..\O
03go6neHi KapHt,131,,1 oropo)l{i ranepe"i HagonacaHH5l [1, 43, 71, 137, 147; 7, 98]16• 

1 O UepKsti1 c. KpaCiH1,1Kose, AaH1,1nose, CoK1t1pH1t11..l51, nwmmet.tb, Pem-1HHe. 
11 4epKB1t1 c. AaH1t1nose, CoKY1PHllll..l51, Pem,tHHę, Kpai1H"1Kose. 
12 4epKB1t1 c. AaHv1nose, Kpa'1H111Koee, mm1,1nellb, 13Kl..1, CoK1t1pHIIILts:t: po3Koc111 -
no .Qaa; 6anKa - no rp1-1. 
13 UepKaa c. Kono.QHe: crosnLti "yairHyri" i3 ",Q1t1HbK010". 
14 4epKBti1 c. KonoYaaa, AaH1,mose, CoK1t1pH1,145t, n1,m1i1nel..lb, l3Kll1, Pem1HHe. 
15 L,tepKB1,t c. KpaC\Hv1Kose, AaH1.-u1ose, CoK111pH1t145t, l3K�, Pem-1HHe, Kano.a.He. 
16 L,tepKBl,t C. PenlllHHe, 13K"1, TopyHb, Kono'-laBa, COKv1pHv1l.15l - nps:!Ml,1� i 3BOpOTH111�; 
A3BiH"1l.15l C. npv1cnin. 
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Не менш важливим елементом в оздобленні церков є портали вхідних дверей 
нави, особливо-бабинця. Профілювання одвірків аналогічне порталам галерей. 
Поширеною формою (силуетом) церковних одвірків Закарпаття є прямокутник, 
рідше-трапеція. У дерев'яних церквах Українських Карпат загалом поширеним 
вирішенням входу є прямокутний отвір прямокутного по краях порталу17

. Рідше 
трапляються портали із надпоріжником сегментного, арковидного або фігурного 
вирізу [12, 32) 1 8

• Певний площинний "візерунок" утворюють застріли (щоки, 
розкоси) у порталах хвилястої чи сегментно-"ламано'�" конфігурацій19

.

Різьблення порталів вхідних дверей найбільш різноманітне порівняно з 
іншими оздобленими конструктивними деталями церков. Це пов'язано не тільки 
із намаганням прикрасити одвірки як одну із основних деталей конструкції 
споруди, а й символізує момент переходу від життєвих марнот у світ духовних 
переживань. Тому тут знаходимо мотиви різьблення магічно-ритуального змісту 
(хрести, розети, анаграми тощо) [4, 25; 16, 36). Воно відзначається якістю 
виконання й виваженою композицією. Це свідчить про високу майстерність 
народних теслів. Техніка різьблення - контурна або комбінується з виїмчастою. 
Тут застосовані геометризована-рослинні або геометричні орнаменти з мотивами 
"крученого шнура", шестипелюсткових розет, зигзагів, трикутників та ін. Часто 
надпоріжник вкритий замість орнаменту різьбленим написом -- інформацією про 
патрона церкви, прізвище фундатора чи майстра-будівничого, дату освячення 
храму та ін. [4, 24). 

Плоске контурне різьблення геометрично-стрічкового орнаменту, укладеного 
мотивом "кривулька", застосовано на порталах церков с. Крайникове, Колодне; 
мотивом "ільчасте письмо" -у с. Сокирниця, Крайникове, Новоселиця [1, 38]. В 
окремих церквах основним, але не обо.в'язковим елементом композиції 
різьблення одвірків є хрест, розміщений симетрично на осі надпоріжника. 

Віконні отвори церков виконані у формах кількох видів, які у верхній частині 
мають стрілчасті, сегментні, аркові вирізи20

• Поширеним контуром віконного 
отвору є прямокутний [1 О, З 1 ]21

• В окремих церквах вікна обрамлені 
профільованими лиштвами переважно у плавних, хвилястих формах. Хвиляста 
форма лиштв прямокутного отвору є у церкві с. Репинне [1, 37].Часто церковні 
вікна захищали від негоди дашками, які підтримували невеликі кронштейни, 
оздоблені плоским профілюванням: навскісні, зигзагоподібні, із округлими 
елементами, повторені на віконному обрамленні [1, 110]22

• На тлі rонтового або 

17 Церкви с. Розтока, Колочава, Канора, Стеблівка, Данилове, Олександрівка то??. 
18 Церкви с. Репинне, Колодне, Сокирниця, Присліп - з виступаючими елементами; 

Крайникове - луковидний. 

19 Церкви с. Присліп, Репинне. 
20 Церкви с. Середнє Водяне - бабинець; с. Стебпівка, Данилове, Гукливе, 

Подобовець, Діброва. 
21 Церкви с. Розтока, Крайникове. 
22 Церкви с. Розтока - у апсиді, Гукливе - на віконному дашку теж. 
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пемехового кожухування зрубу чи шалівки віконні отвори із профільованим 
обрамленням виступають акцентами загального декорування церкви. 

У віконному обрамленні церков різьблення застосоване рідко. Інколи його 
надибуємо у лиштвах закарпатських церков, розташованих у Марамороській 
котловині (Тячівський, Хустський р-ни). 

Окремі дерев'яні церкви прикрашені профільованими гзимсами (переходом 
від площини стіни до покриття - заломами, дашками-карнизами)[б, 25]. Такі 
елементи мають відносно прості профілі, найпоширеніші з них - східчастий та 
піввал [1, 33]23

• Ізимси розмежовують верхні яруси та покриття і підкреслюють 
горизонтальний поділ площин будівлі, що нагадує риси ренесансного стилю [8, 
20]. На гзимсах зустрічаємо виїмчасте і контурне плоске різьблення з мотивами: 
"реберця" у шаховому порядку, "кривульки" й "півдрабинки" [15,481]. 

Своєрідним "площинним" візерунком відзначаються шалівки стін верхніх 
ярусів церкви. Залежно від матеріалу покриття - гонту чи лемеху, утворюються 
різні "малюнки". Профіль rонту у нижній, виступаючій назовні, частині міr бути 
прямокутним або зубчастим24

. Уживалось й прямокутно-стрілчасте та 
прямокутно-зубчасте комбінування профілів гонту25

. Подібно стінам надопасань 
покривали rонтом дахи церкви. Іншим вирішенням тут є лише густота рядків 
покрівельного матеріалу: стрімкіші стіни мають ширший крок рядків, аніж похилі 
дахи. Ця різниця пов'язана із поліпшенням захисної функції дахів від опадів. 
Покриття дахів утворював rонт із прямокутним чи зубчастим завершенням, 
укладений рядами26 

Зашиття стін та даху лемехом поширене у церквах Марамороської котловини. 
Скісні фаски з одного боку надають лемеху стрілчастої форми. Як і r'онт, лемех 
укладали рядками. На шпилях, округлих банях і маківках лемех кріпили густіше 
й у шаховому порядку, який створює "візерунок", подібний до риб'ячої луски [1, 
112, 119, 120, 134; 11, 36]27

• У крайньому нижньому ряді покриття лемех звисає 
за балку-підстрішник й своїм зубчастим контуром профілювання видається 
ажурним мереживом. 

Окрім наметів, бань і копул [5, 62; 16, 16, 20], декоративним завершенням в 
переважно одноверхих церквах слугують сигнатури -невеликі надбудови, основи 
для хрестів типу ліхтарів, які бувають пірамідоподібні або наметові. Шпилясте 
завершення вежового типу церков має важливе декоративне значення і формами 
нагадує верхи готичних храмів [9, 10). Як доповнення до основного шпиля, на 
краях даху ставили менших розмірів вежі - "турнички" [7, 70)28.

23 Церква с. Канора. 
24 Церкви с. Пилипець, Подобовець, Канора. 
25 Церква с. Гукливе. 
26 Церкви с. Пилипець, Гукливе.• 
27 Церкви с. Колодне, Пилипець, Гукливе. 
28 Церкви с. Данилове, Сокирниця, Олександрівка. 
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На церквах XVII ст. профілювання вітрових дощок (на причілках) очевидно 
не застосовували. Воно спорадично трапляється на церквах XVIII ст., неодно
разово перебудовуваних [1, 22]29

. Профілювання на причілкових дошках засто
соване лише наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст., але переважно у проектованих 
архітекторами церквах. 

Період, що охоплює XVII ст., є одним з важливих в історії розвитку 
монументального мистецтва українського народу, зокрема художнього оздоб
лення сакральної архітектури. За цей час дерев'яне церковне будівництво до
сягло значного розвитку. Будівельна вправність май.стрів сприяла новим підходам 

до трактування просторового вирішення церков. Поступове впровадження нових 
форм верхів, ускладнення пластики фасадів на гзимсах, віконних та дверних 
отворах, покритті та ін. стало основою для подальшого розвитку архітектурного 
декору закарпатських церков, розквіт якого припадає на XVIII ст. 

У декоруванні дерев'яної сакральної архітектури XVII ст. Закарпаття, завдяки 
застосуванню майстрами-будівничими технік художнього деревообробництва -
профілювання й різьблення, визначились творчі процеси, інспіровані новими 
вимогами художньо-естетичного сприйняття. Завдяки своїм вишуканим формам 

та оригінальному оздобленню, дерев'яні церкви цього періоду стали кращими 
зразками архітектурного декору в монументальному будівництві Закарпаття. 
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Єлизавета Бродович, Уляна Горошко (Львів) 

МАЛА ЦЕРКОВНА АРХІТЕКТУРА -
ТВОРЧЕ ДОПОВНЕННЯ ЛАНДШАФТУ 

Там, де є енергія, зміна відбудеться. 

Лу,с Кан архітектор, мислитель, педагог 

Мала церковна архітектура, яку доцільно розглядати як малі освячені фор
ми, має охоплювати увесь комплекс благоустрою того чи іншого середовища, у 

тому числі не тільки навколишнього, громадського, а й приватного (індивідуа
льного) власника. 

Такий підхід до проектування малих освячених місць, як каплиці чи каплич
ки, придорожні хрести та інші освячені місця, притаманні місту (скульптури свя

тих у фасадних нішах будинків, на торцях будинкrв, різні сакральні знаки, обере
ги), відкриває дуже широку палітру застосування різноманітно'і мало'і церков

ної архітектури. 
Для втілення малої церковно·, архітектури доброю "оправою" є природний 

ландшафт. Наші предки сприймали природу рідної землі, довкілля як свій вла
сний дім і берегли їх, як найдорожчу святиню. Тому мала церковна архітектура 

зародилась і поширилась там, де віра людей найбільша. Все це було і є в 
органічному поєднанні Бога і природи. Наскільки це важливо, засвідчують архі

вні кадастрові карти, інші матеріали дослідників минулого, де точно нанесені 
святі місця у природному ландшафті. Відновлення їх- справа майбутнього, м 
опрацьовуємо і складаємо каталог каплиць, капличок, капличок-дзвіничок, при
дорожніх хрестів для відтворення їх з різними традиційними ознаками. Практи
чна реалізація цього вже здійснюється. 
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