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І 14 

Новітня доба на Волині 

���-№§4$$� 
Олеr Болюк 

(м. Львів) 

ДЕРЕВ'ЯНЕ ОБЛАШТУВАННЯ ЦЕРКОВ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ 
(ЗНАХІДКИ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 2010 РОКУ) 

Архітектурне оздоблення церков та їх внутрішнє дерев'яне облаштування, 
особливо літургійно-обрядового простору, вивчене спорадично. Увага іноземних 
та українських науковців була спрямована насамперед на генезис і типологію 
церковного будівництва, іконографічну програму іконостаса, його тектоніку, 
силует, композиційну будову та майстерність сницарства. Натомість 
дослідження інших дерев'яних конструкцій української церкви не стали 
предметом окремого наукового зацікавлення, тому їх аналітичне та теоретичне 
опрацювання є актуальним. Підтверджує необхідність їх вивчення монографічне 
дослідження, яке виконується автором статті й пов'язане із загальною темою 
відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України "Історія та 
теорія українського декоративного мистецтва: видова специфіка". 

Упродовж 14 днів (з 25 травня до 7 червня 2010 р.) на теренах Західного 
Полісся (Костопільський, Березнівський, Сарненський, Дубровицький, 
Зарічненський р-ни Рівненської обл.) удалося зафіксувати цінні об'єкти 
церковної архітектури та твори літургійного облаштування храму. Результати 
вивчення локальних особливостей об'ємно-просторового рішення церков 
підтверджують синтезу про нав'язування Московським православ'ям на цих 
теренах специфіки його віровчень. Його експансія також проявилася з початку 
ХІХ ст. у перебудовах усіх без винятку святинь у так званому "синодальному 
стилі". З іншого боку, в окремих творах релігійного призначення відчутні впливи 
латинського обряду, що свідчить про тривале домінування тут і католиків. 

Внутрішні приміщення храмів Рівненського Полісся диспонують 
стаціонарним (іконостаси, парапети хорів, кліросів та солеї), стаціонарно
рухомим (зокрема процесійні ікони, саркофаговидні "гробівці" та ін.) і рухомим 
(анало'І) облаштуванням, яке відзначається оригінальністю та, водночас, має 
низку подібних ознак з архітектурою церков та їх наповненням інших 
етногрегіонів. Специфіка організації внутрішнього простору поліських церков 
нагадує аналогічні способи обладнання храмів, зокрема Волині, Північних 
Буковини й Бессарабії. Причина подібності пов'язана з тривалою політичною 
належністю цих українських земель до Російській імперії, отже, і домінуючої її 
ортодоксальної релігії, що й інспірувало притаманні тільки їй особливості 
облаштування церков. Наприклад, у них солея та кліроси відокремлені від нави 
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парапетом, що рідко трапляється в давніх храмах Галичини, Закарпаття, 
Буковини. Біля нього переважно встановлюють анало'і, процесіііні ікони, гробівці 
із силуетно-фігуративним зображенням сцен Воскресіння, Розп'яття з 
Пристоячими, що створює враження додатково'і вівтарно'і перегородки. 

Таким чином, резюмуючи огляд найвиразніших у художньому сенсі польових 
матеріалів, можна стверджувати, що універсальність церковних творів полягає у 
їх функціонально-тектонічних ознаках і свідчить про тісний взаємозв'язок 
процесів становлення й розвитку укра'інського мистецтва. Уніка11ьність раритетів 
літургійного облаштування переконує про намагання майстра реалізувати 
художній задум в індивідуальній манері або копіювати відомі зразки. 

Валентина Власенко 
(м. Київ) 

ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА З НАСЕЛЕННЯМ ЖИТОМИРЩИНИ 
В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943 РР.) 

Невдовзі після початку Друго'і світово'і війни Житомир, як і майже вся 
ериторія України, опинився під владою Німеччини. Уся територія сучасної 

ласті була включена до складу рейхскомісаріату "Україна", який поділявся на 
ість генеральних комісаріатів (Волинь, Житомир, Київ, Миколаїв, Таврія та 

дніпропетровськ). Житомир разом із північними районами Вінницько'і області та 
івденними районами Подільської області, БРСР разом із містом Мозирем було 
ключено до генерального округу ''Житомир". 

Як і інші збройні конфлікти, ця війна, велася не лише на полі бою за 
·опомогою звичайної збро'і. Од-ним із таких засобів боротьби була ідеологічна 
5оротьба. Як німецька, так і радянська·сторони намагалися якомога ефективніше 
snливати на населення, яке являло собою один із найважливіLUих ресурсів для 
зедення війни. З початком війни А. Гітлер зазначав, що "ця війна розпочалася, як 
-·-на ідеологій і рас". Саме тому пропонував вести її з небувалою досі 

рстокістю та позбутися "лицарських традицій". Він вважав укра'інців лінивими, 
но організованими та нацією, яка реагує лише на нагайку. "Сімейство 

sроликів", яке вдалося приборкати лише Сталіну [1, с. 70, 75]. 
Головні напрямки та принципи ідеологічної обробки Ііаселення були 

визначені ще до нападу на СРСР директивою начальника штабу верховного
r.омандування збройних сил Німеччини А. Йодля від 6 червня 1941 року.

иректива приписувала дотримуватися таких тез і правил у пропагандистській 
роботі:

- противником Німеччини є не народи СРСР, а виключно "єврейсько
більшовицький радянський уряд" і комуністична партія, що прагне світової
революції;

- німецькі війська прийшли не як вороги, а як визволителі від необмеженого
касилля та тиранії радянського режиму; 

- німецькі збройні сили неодмінно застосують силу й жорстоко покарають за 
удь-який спротив, де б і ким би він не чинився; 

- населенню потрібно довести необхідність збереженнR економіки від 
!!уйнування, заспоко'іти людей обіцянками майбутньої зміни форм організації
"ОСПодарювання та спонукати їх до подальшо'і праці;

- пропаганда має сприяти розпаду Радянського Союзу на окремі частини.
-із місцях органи пропаганди мають користуватися тією мовою, яка там
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