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ІНТЕР'ЄР ДЕРЕВ'ЯНИХ ЦЕРКОВ: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 

Розглядаються особливості формотворення конструктивно-декоративних 
елементів інтер'єру дерев'яної церкви основних етнографічних регіонів Укра
їни впродовж історичного розвитку християнства. Дається порівняльна мис
тецтвознавча характеристика окремих внутрішніх частин церкви та костьолу, 
виокремлюючи унікальні їх зразки й синтезуючи універсальність сакральної 
архітектури. 

Ключові слова: архітектура, церква, костьол, інтер'єр, іконостас, про

філювання, різьблення. 

У народному дерев'яному храмобудівництві України, як і в мурованому 
сакральному зодчестві, внутрішній вигляд церкви формують три основні її 
частини: зі сходу розміщене святилище 1 , посередині - нава2 та на заході -

бабинець3
. Такий планувальний уклад та інтер'єр церкви до проникнення її 

на східнослов'янські терени від ІХ століття виник не відразу, а утворився 
впродовж поширення християнства, синтезувавши форми та окремі конструк
ції приміщень єврейської святині, античного храму, громадсько"( базиліки й 
навіть окремих частин облаштування житла, у якому збирались перші хрис-
иянські громади [31, с. 21-28]. 

Тривалий генезис українських дерев'яних церков, від типів яких зале
жить різновид інтер'єру, пов'язаний з прийнятим віросповіданням і його 
релігійними канонами; традицією місцевого храмобудівництва, що виник
ло ще у час язичництва; з інноваційними впливами загальноєвропейських 
і близькосхідних архітектурних стилів та ін., а також з історичними, полі
тичними, соціально-економічними чинниками. Важливо зазначити, що архі-

Синонімічний ряд святилища - вівтар, пресвітерій, пресбитерія, Святая Святих, 
хор. 

2 Синонімічний ряд нави - наос, неф, храм вірних, корабель. 
3 Синонімічний ряд бабинця - нартекс, пронаос, притвор, сіни, прапрат, рай. 
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тектоніка внутрішнього вигляду традиційних дерев'яних церков упродовж 
їхнього розвитку не зазнала таких формотворчих змін та інноваційних 
рішень порівняно з фасадами. Тому в церковному інтер'єрі, незважаючи 
на активне проповідництво духовенством християнських віровчень у са
мому храмі, збереглись окремі знакові елементи, архаїка яких сягає часів 
язичницьких вірувань [6, с. 533-537; 8, с. 48; 11, с. 43; 13, с. 59]4 . Це 
стосується, насамперед, силуетних вирізів арок-переходів між притвором 
та навою, і дозволяє стверджувати, що майстри давньоруського церков
ного будівництва перейняли значною мірою способи деревообробництва 
від язичницьких святинь. Архітектурні елементи церковного інтер'єру, які 
становлять невід'ємну частину конструкцій самої будівлі, й ті, що утво
рюють тектоніку виключно всередині храму, зокрема портали просвітів 
бабинця, хори, склепіння або підвищення святилища, переважно не змі
нювались під впливом традиційного храмобудівництва сусідніх етносів чи 
заrальноєвроnейських стильових віянь. Формотворення рухомого й стаці
онарного облаштування християнського храму, навпаки, було відкрите 
до нових стильових інспірацій, що особливо проявилось у вирішенні іко
ностасів, кивотів, киворіїв, казальниць, сповідальниць та ін. 

За планувальна-просторовою структурою, яка формує інтер'єр будівлі, де
рев'яні церкви поділяють на кілька типів, кожен з яких, у свою чергу, - на 
підтипи за другорядними варіативними ознаками5

• Так, на думку Т.Обмінсько
го, перші дерев'яні храми на Русі були однокамерними, у яких ще нечисленна 
християнська громада цілком уміщалася разом із духівництвом та престолом 
[26, с. 404-405]6. Із поширенням християнства, відтак кількісним зростанням 
парафій, виникла потреба у відокремленні простору для священнослужителів, 
призначеного виключно для богослужбового дійства, від нави, у якій перебу
вали вірні. Згодом обидва приміщення щораз більше набувають окремості, 
межі яких визначала розвинена вівтарна перегородка - іконостас7

• Проте 
археологічні знахідки свідчать, що у давньоруському дерев'яному храмобу
дівництві досить поширеним було дводільне планування церкви, яке пе-

4 Арка-перехід трапецієвидної форми із вирізами у формі "вух" церкви Св. Миколая 
1780 року с. Бусовисько Старосамбірського району Львівської області. 

5 Аналітична оцінка окремого сакрального об'єкта, незалежно від матеріалу 
зведення, передбачає обов'язкову характеристику кількості головних 
приміщень, їх розташування і сполучення, що й визначає тип плану (одно-, 
дво-, три-, п'яти- (хрещатий), семи- і дев'ятидільний), а також формотворення 
пластики стін (ротонди - округлі та полігональні, з однією або більше апсидами 
(півкруглими у плані конхами) чи трансептами). 

6 Відголос цієї планувальної структури досі зберегли церкви-каплиці, окремі з 
яких можуть вмістити до ЗО віруючих. 

7 Тетрапод (престол трапези), який стоїть на головній осі будівлі перед царськими 
вратами, є ремінісценцією вівтаря офіри однокамерних церков. 
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редбачало приміщення для вівтаря та храму вірних [9, с. 103-104; 21, 
с. 105-106]. Тоді ж у зведенні церкви також застосовували полігональний 
план з підкупольними в інтер'єрі колонами, розміщеними по колу. За доби 
Гетьманщини такому планувальному типові надавали перевагу запорожці у 
побудові церкви на Січі. Відомий він також донським церквам, у яких централь
не приміщення, оточене колонадою, називали "мужичником" [16, с. 4-8]8. 

Хрещаті й три-, п'ятиапсидні церкви у своїй планувальній структурі містять 
ще й бічні нави й допоміжні приміщення9

• Окрім того, упродовж останніх 
двох століть часто до дерев'яних церков народні майстри доставляли (анок,
що відігравав функцію, аналогічну опасанню чи галереї - оберігав стіни бу
дівлі від опадів та вологості, був захистком для віруючих у час негоди10

. 

Інтер'єр сакральної будівлі, як і будь-якої іншої, невід'ємно пов'язаний із основ
ними частинами конструкції - підлогою, стінами, перекриттям, які формують 
власне його межі11 • Вівтарна частина майже в усіх храмах була на підвищенні
висотою в одну сходину (три сходини трапляються в мурованих церквах) 
відносно решти частин будівлі. Такі ж підвищення іноді могли бути перед 
бічними вівтарями. Урочистістю відзначаються храми, стіни яких малярі ви
користовували для зображень біблійних сюжетів та інших сцен на релігійну 
тематику. Завдяки збереженим церквам XVII століття довідуємось, що на
стінні розписи тоді були явищем поширеним і зосереджувались не тільки у 
наві, а й у бабинці та апсиді. Для огляду вівтарних настінних зображень пере
важно з висоти хорів, майстри робили над іконостасом отвір. Композиційним 
розташуванням тематичних розписів на одній площині малярі переважно нех
тували, переходячи на суміжні стіни, або не враховували віконних отворів12

• 

У російському дерев'яному храмобудівництві настінних розписів не застосо
вували, оскільки стіни церков тут зводили з кругляків, що не надавалось їх 
використовувати для будь-яких художніх рішень. 

Той чи інший вид перекриття церкви: пласке, півциркульне (півциліндрич
не, коробове) або купольне урізноманітнює її інтер'єр. Купольне перекрит
тя уможливило створення різнотипних форм бань, які впливають на ви
гляд фасадів будівлі, що становить суттєву відмінність церков від костьо-

8 Церкви-ротонди ХІІ ст. в с. Олешків Снятинського району Івано-Франківсько'і 
області, XVIII століття в с. Олександрівка біля Хортиці, Св. Параскевії
П'ятниці 1708 року в м. Буську Львівської області. 

9 Синонімічний ряд бічних нав - трансепт, криласи, кліроси, приділи, 
параеклесія; бічних приміщень - захристія, ризниця, паламарня, дияконник, 
сосудохранильниця. 

10 Синонімічний ряд - екзонартекс, крухта, присінок, зовнішній притвор. 
1 Підлогу стелили переважно з дощок, хоча траплялись церкви, у яких нава й 

бабинець мали цементну долівку, наприклад, у церкві Вознесіння 
Господнього 1867 року с. Орів Сколівського району Львівської області. 

2 Церква Св. Юра в м. Дрогобичі. 
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лів, молитовних домів та інших сакральних будівель. У латинських дерев'яних 
святинях застосовували в основному пласке перекриття або півциліндричне 
склепіння, що було споріднене з таким самим рішенням стелі у романських 
мурованих базиліках13

. На площинах стелі, стін, несучих опор у костьолах, як 
у церквах, малярі виписували також постаті святих, сцени земного життя Хри
ста, Страшний Суд, Богородичні сюжети та ін. (24, с. 159-171; 27; 28, с. 6-52). 

Досить незвикла, як для дерев'яних латинських святинь, вирішено 
конструкцію перекриття тепер не діючого костьолу кінця ХІХ - початку 
ХХ століть с. Розлуч Турківського району Львівської області (15). Тут 
стеля має кілька рівнів: від стін вона утворює плавне коробове склепін
ня, звужуючись досередини, стрімко підіймається вгору, знову звужу
ється, черговий раз утворює за.пом і завершується пласкою стелею, що 
нагадує загалом основу корабля. Окрім цього, з площин стелі у певно
му ритмі виступають кріплені поміж собою конструкції балок, кінці яких 
профільовані у формі наконечників стріл. Схоже тектонічно-декоративне 
рішення властиве дерев'яним храмам фахверкової конструкції Сканди
навії, де у тому ж часі професійні архітектори намагались поєднати ста-

. ронордійські й готичні архітектурні елементи та мотиви (29, с. 24-43)14
. 

Українським церквам таке рішення перекриття не властиве. 
Немалої уваги майстри надавали поєднанню просторів притвору, на

ви, або ще й приділів та їх освітленню. У багатьох галицьких церквах, 
особливо бойківських, для досягнення ефекту емоційного піднесення ві
руючих використовували два способи конструкцій перекриття. Перший по
лягав у контрастному переході з низького малоосвітленого бабинця до 
світлої нави, куполи якої теж губились у напівтемряві, здавались безмеж
ними, тим самим нагадуючи глядачеві неосяжність Господа 15

. Такий світ
лотіньовий ефект досягався через розміщення віконних отворів лише над 
опасаннями. Різницю в освітленості приміщень використано також у деяких 
закарпатських церквах Мармороської рівнини. У другому способі майстер 
намагався об'єднати наву і бабинець, уникнувши малого отвору-переходу 
між ними та стелі над притвором, створивши ілюзію єдиного внутрішнього 
простору·15• Аналогічні конструктивні засади властиві більшості церков 
останніх чотирьох століть усієї етнічно·і української території. 

13 У разі плаского перекриття часто його оздоблювали мальованими барвистими 
орнаментами, кесонами, що свідчить про вплив художніх ознак Ренесансу. 
Така строкатість стелі, а подекуди й стін, нагадувала орнаменти 
близькосхідних килимів. 

14 Храм 1895-1896 рр., зведений за проектом Я. Ахренберга у м. Каяні в Карелії. 
15 Церква Св. Миколая Чудотворця 1690 року в с. Тур'є Старосамбірського району 

та ін. 
16 Церкви Собору Богородиці 1780 року в с. Бусовисько, Успіння Богородиці 

1730 року вс. Топільниця Старосамбірського району Львівської області та ін. 
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З XVII століття, а то й раніше, досить своєрідно вирішували стелю 
буковинські народні майстри у безверхих церквах. Тут восьмикутне 
наметове перекриття над навою не розвинуте вверх, як це притаманно 
галицьким, волинським, східноподільським, подніпровським церквам, а 
повністю заховане під високим дахом, тому ззовні його не видно. Таке 
рішення верхів в інтер'єрі властиве мурованим та дерев'яним молдавсь
ким церквам XV-XVI століть, що свідчить про тісні культурно-економічні 
зв'язки Буковини й Молдови та впливи архітектурних форм останньої на 
українське храмобудівництво [22, с. 35]. 

У народній сакральній архітектурі українців важливого значення нада
валось конструктивно-декоративному рішенню отворів-переходів, що спо
лучають наву та притвор, арок-вирізів над іконостасом, у разі порівняно 
невисокої вівтарної перегородки. їх вирізували переважно у формі трикут
ника чи арки 17

• У дерев'яних костьолах простір пресвітеріума відкритий 
для віруючих, тому вівтарної перегородки у них немає. Своєрідним умовним 
відмежуванням тут слугує так звана "t�cza" (,,веселка"), один із символів 
якої є старозавітна Арка примирення. Однак її назва часто не узгоджена із 
самим зображенням веселки, тобто цей архітектурний елемент виконаний 
не завжди у формі дуги, а, відповідно до властивостей будівельного мате
ріалу з деревини, становить звичайну балку-стяжку поміж стінами вівта
ря-нави, краї якої декорували в кілька рядів фасками, подібно сволокам 
жител. Утім, у пізньобарокових костьолах, переважно мурованих, ,,весел
ку" вирізували в складних вигадливих формах із волютами, розкріповкою 
поясів 18

• В отворах, що утворюють своєрідне обрамлення вівтарної части
ни більшості костьолів, умонтовували фігурні зображення Розп'яття з 
Пристоячими або без них19

. Така композиція нагадує іконостасне завер
шення церков і свідчить про спільні витоки облаштування інтер'єру обох 
основних гілок християнства. 

Отвори-переходи поміж бабинцем та навою у церквах XVI І-ХІХ століть 
настільки різноманітні, що не надибаємо однакових [З, с. 176; 1 О, с. 49; 11, 
с. 56-106]. На думку окремих учених, вони є архетипом відокремлення хра
му вірних, призначеного для охрещених, від приміщення для пенітентів і кате
хуменів, яким дозволялось брати участь у богослужбі до Ектенії Оглашених 

17 Церкву Св. Юрія в м. Дрогобичі кількаразово перебудовували, проте інтер'єр 
залишився незмінним з другої половини XVII століття. Отвір над іконостасом 
трикутної форми є в церкві першої половини XVI століття Св. Духа у Потеличі. 

18 У місцях кріплень цієї балки консолями останні оздоблені в основному 
плавно-ступінчастими профілями, які тотожні вирізам зрубних випустів 
екстер'єру будівель. 

19 Костьоли Св. Леонарда кінця XV століття в с. Липниця Мурована воєводства 
Малопольського; Св. Миколая Єпископа останньої чверті XIV століття в 
с. Тарново Плоцького воєводства Великопольського. 
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включно [14, с. 26; 25, с. 272]20
. Із кількісним зростанням християн і спро

щенням покути у такому поділі приміщень відпала потреба, тому отвір у 
західній стіні нави поступово розширяють [18, с. 118]21

. У цій стіні спочатку 
майстри ставили двері з одвірками, згодом ще й вікновидні просвіти, оздоб
лені різьбленням, які сприймаються як зображення соняхів [1, с. 10]22

• Схо
жі мотиви орнаменту властиві дерев'яним церквам північної Румунії та не 
трапляються в Галичині, що переконує про їх локальне пошир�ння у Мармо
роші [17, с. 195-197; 23, с. 146-156; 32, с. 303-305]23

• В інших найстаріших 
храмах Потисся камерність приміщень розділяла огорожа із входом
порталом або ще й вирізами по боках24

. Іншим варіантом оздоблення арки
вирізу можуть бути об'ємно профільовані колонки, елементи яких повторю
ють форми стовпців галерей екстер'єру25

. 

Обрамлення арок-переходів стовпцями круглого профілювання трап
ляється у безверхих буковинських церквах, що можна вважати своєрід
ною архітектурною реплікою античного ордеру, уживаного в період класи
цизму. Найчастіше такі арки мають сегментний контур26

, прикрашений ви
їмчастим геометричним різьбленням "зубчиків", ,.жолобків" та ін. [2, с. 22-
91; 5, с. 162--168]. Карнизи, як і балки-стяжки, які кріплені високо над 
підлогою, також оздоблювали у подніпровських і слобожанських церк-

20 Пенітенти - християни, яким священнослужитель призначив після їх сповіді 
форму і термін покути; катехумени (,,оглашені", ,,зголошені") - увірувані в 
Ісуса, які готувались до хрещення, однак перебували у притворі до останньої 
частини Літургії - Євхаристії і на заклик диякона залишали церкву. 

21 Церкви Св. Миколая 1428 року в с. Середнє Водяне, Св. Параскевїі XVII століття 
в с. Олександрівка Закарпатської області, Арх. Михаїла 1778 року в с. Левківка 
Харківської області. 

22 Портал між бабинцем та навою церкви Св. арх. Михаїла в с. Крайникове 
Закарпатської області оздоблений стрічковими геометричними орнаментами 
з контурно різьбленою "кривулькою" та виїмчастою "крученою мотузкою". 

23 Сволоки гуцульських хат інколи оздоблювали рельєфною "мотузкою". 
24 Сегментний виріз надпоріжника із віконними отворами луковидно 

завершення, який нагадує поширений у порталах костьолів "ослин 
хребет", є у церкві Введення с. Розтока; аркового - в храмі с. Данилове.
Вікновидні отвори прямокутної форми: Церкви Миколая Чудотворця 147 
року в с. Колодне, Миколая Чудотворця 1604 року в с. Діброва Тячівського 
району Закарпатської області та ін. 

25 Церкви Різдва Богородиці 1780 року в с. Пилипець, Миколая Чудотворця 
1798 року в с. Ізки Міжгірського району Закарпатської області. 

26 Переходи сегментного вирізу, але повністю відкриті - у церкві Микола 
Чудотворця 1785 року в с. Подобовець Міжгірського району Закарпатської 
області. Пар'апетом обмежені внутрішні простори у церквах Різдва 
Богородиці 1807 року в с. Селятин, Св. Івана Сучавського 1792 року в с. Виженка 
Вижницького району Чернівецької області та ін. 
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вах, однак у них різьблення глибоке, яке виразно сприймається завдяки 
світлотіньовим ефектам. 

Організація внутрішнього простору дерев'яних церков Чернігівщини, пе
реважно п'ятизрубних, у XVIII столітті вимагала композиційного поєднання 
усіх частин будівлL в одне ціле на основі центральної вертикальної осі. 
Такий принцип становить різницю поміж храмами Подніпров'я, Слобожанщи
ни та західноукраїнських церков, у яких, незважаючи на застосовуваний 
хрещатий тип плану, головною віссю в інтер'єрі залишалась горизонталь
на. В середині центральний зруб на кожній із стін мав профільовані отво
ри у кілька ярусів, які візуально з'єднували його із сусідніми приміщення
ми, що не порушувало конструктивних вимог [12, с. 111 ]27 . Унікальним 
рішенням злиття підкупольних просторів була церква в с. Березна. Тут 
три паруси кожного з приміщень опирались на зрубні стіни, а в місцях 
четвертого - стіни над підлогою слугували основою для центральної бані 
[20, с. 154-156]28. Такий конструктивний прийом у дерев'яному храмобу
дівництві ніде більше не застосовано. Рідкісний зразок як для регіону Пів
нічного Лівобережжя, так і для української церковної архітектури загалом, 
становлять арки-вирізи Миколаївської церкви XVIII століття в м. Новгород
Сіверську29 . Західна арка композиційно симетрична відносно іконостаса і 
підпорядкована простору центральної бані, бічні арки - асиметричні, під
креслюють низько розташовані західні паруси й висоту східних, а їхні ви
різи створюють певну уявну динаміку площин. Автор новомосковського 
собору Яким Погрібняк в арках-вирізах цього храму застосував конфігу
рації, що нагадують профільні силуети кінських голів. Цей декоративний, 
а раніше - обереговий, мотив був уживаний в житловому будівництві та 
народному декоративно-ужитковому мистецтві30

. 

В інтер'єрі подніпровських церков перехід з бабинця у наву вирішений 
переважно у трапецієподібних формах: верхні кути - навскісні, що нагаду
ють такі ж конфігурації одвірків, властиві цьому регіону та північноросійсь
кому народному будівництву. Інколи завершення арок мають хвилясті, 
плавні вирізи. Ригелі та скоби гранчастих підбанників оздоблені рельєф
ним різьбленням з мотивами зубчиків, що притаманно також подільським 
храмам31

. Нижній край таких конструктивних деталей профільований у 

27 Церкви Св. Трійці 171 О року в с. Пакулі, Вознесіння Господнього 1761 року в 
с. Березна, майстра Панаса Шолудька й Тимофія Йосипіва. 

28 Церква Вознесіння Господнього 1759 року в Менському районі Чернігівської 
області, зруйнована у 1930-ті рр. 

29 П.Юрченко датує цей храм 1720 роком, Г.Логвин - 1760-м, С.Таранушенко 
зазначає: ,, дата побудови невідома". 

зо Архаїчним профільованим елементом також є фігурний виріз верхньої колоди 
у формі загнутих догори рогів, застосований в отворі бабин ця-нави 
волинської церкви Різдва Богородиці 1723 року в м. Камінь-Каширському. 
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формі луковидних вирізів. В окремих церквах паруси декоровані різьблен
ням, що трапляється і в храмах Північного Лівобере>ЮКЯ [4, с. 102; 7, с. 38]32

• 

Площини парусів використовували для зображення на них євангеліс
тів, біблійних сюжетів, орнаментів тощо і не оздоблювали різьбленням. 
Виняток становить Михайлівський храм 1903 року в с. Ясениця Замкова 
Старосамбірського району, паруси якого прикрашають накладні рельєф
но різьблені смуги у формі стилізованого рослинного орнаменту та ва
лют, що свідчить про пошук нових художніх рішень церковного інтер'єру 
початку ХХ століття33 

. 

Віконні лиштви всередині приміщення українських церков оздоблювали 
порівняно з арками-переходами не так часто, а конфігурація віконних отво
рів переважно була прямокутною, з арковим завершенням, круглою (в ос
новному в апсиді та інколи на верхніх ярусах). Іншими силуетами віконних 
отворів могли бути хрест або хрест із скісними променями (поєднання грець
кого й андріївського хрестів), що нагадував восьмипелюсткову розету34

• 

В українських церквах розташування хорів над бабинцем чи навою є яви
щем порівняно пізнім, яке виникло внаслідок переміщення церковного хору з 
криласів (кліросів) - місця його перебування з боків іконостаса [ЗО, с. 204]35

• У 
костьолах, на відміну від церков, приміщення над входом слугує для оргбнів 
і зветься "хором музичним"36

• Парапети хорів у формі балконів у ХІХ столітті 
шалювали вертикально дошками, які інколи мали фігурні вирізи, або їх утво
рювала балюстрада [19, с. 347]. 

Отже, конструкція інтер'єру церкви, вочевидь, найкраще відображає 
ознаки давнього народного будівництва, сформованого ще давньоруськими 
майстрами. Повільне застосування інновацій в архітектурних елементах 
свідчить про міцні традиції місцевого храмобудівництва. Певні нововве
дення відбувались не тільки в екстер'єрі церков, а й у внутрішньому їх
ньому просторі, зокрема у способі перекриття чи плануванні. Вони спри
чинені не лише проникненням художніх ознак того чи іншого стильового 
напряму в декор облаштування, але насамперед завдяки церковним при-

31 Церква Арх. Михаїла 1769 року в м. Зіньків. 
32 Церкви с. Синява (1730), Антонівка (1777). 
33 Унікальним як для розміщення на парусах є різьблений рівноконечний хрест, 

що опирається на символічне зображення церковної бані, в оточенні ледь 
помітних літер "НК" у церкві Св. влмч. Дмитрія 1757 року в с. Луковиця 
Глибоцького району Чернівецької області. 

34 Церкви Вознесіння 1759 року в с. Березна, Покрови 1775 року в с. Синявка, 
Миколая Чудотворця XVIII століття в с. Нові Млини, Св. Юрія 1772 року в с. Велике 
Устя Чернігівської області та ін . 

35 Церква 1609 року в с. Войнилів Калуського району Івано-Франківської області 
та ін. 

36 Такі духові інструменти інколи розміщено біля входу в наву чи біля пресвітерію. 
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писам. Утім, такі зміни не впливали негативно на архітектонічне чуття май
стрів-будівничих, а навпаки - дозволяли розвивати й урізноманітнювати 
їхню творчість, згасання якої, залежно від етнографічного регіону України, 
простежується впродовж ХІХ - початку ХХ століть. Навіть професійні 

архітектори минулого століття часто не могли врахувати в проектуванні 
майбутньої сакральної споруди всіх аспектів мальовничості, ошатності, 
водночас затишності, як це вдавалось народним майстрам у їхніх мону
ментальних творах попередніх століть. 
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INTERIOR OF WOODEN CHURCHES: COMPARATIVE FINE ART ASPECT 
Peculiarities of formation of constructive decorative elements of interior of 
wooden church аге considered іп the article as regards to the main ethno
graphic Ukrainian regions duriпg historic development of Christianity. 
The author gives comparative fine art characteristic of separate internal parts of 
church and Roman-Catholic church, separating unique samples of these pieces 
and synthesizing universality of sacral architecture. 
Кеу words: architecture, Orthodox Church, Roman-Catholic Church, interior, 

iconostasis, profiling, wood-carwing. 

Андрій Волошин, 
прикріплений до кафедри музичної україністики 

Львівської дежавної музичної академії імені М.Лисенка 

для написання кандидатської дисертації 

ЦЕРКОВНО-МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ЗОЛОЧІВЩИНИ 
ТА ЇЇ РУКОПИСНІ ПАМ'ЯТКИ 

Важливе місце з-поміж сакральних пам'яток Золочівщини займають збірки 

сакрально·� музики - Ірмологіони, в яких різножанровий репертуар фіксува

вся у п'ятилінійній нототації. Один з найбільш цікавих Ірмологіонів з цієї 

колекції був переписаний Григорієм Залеським 1695 року в Золочеві. 

Дослідження пам'яток сакрального мистецтва Золочівщини показує локаль

не відображення загальних тенденцій українського мистецтва, яке в описа

ний період виразно стимулювалося естетикою Ренесансу. 

Ключові слова: сакральне мистецтво, церковно-музичні рукописні па

м'ятки, Золочів. 

Сучасне українське суспільство декларує процеси переосмислення та 
оновлення національно'�' історії, невід'ємними складовими якої є духовні 
здобутки нашого народу. Важливо, що основою фундаменту української 
культури були не лише мегаполіси, а й тисячі маленьких містечок разом 
із прилеглими селами, де століттями неспішно карбувалися духовні цінності 
української нації, а церква була духовним осердям і найвпливовішим чин
ником суспільства. Під її патронатом започатковували просвітницьку діяль-• 
ність, організовували школи, розвивали сакральне мистецтво, творили і 
накопичували численні церковно-музичні рукописні пам'ятки. Наше до
слідження присвячене ознайомленню з пам'ятками релігійного життя 
м. Золочева на Львівщині і довколишніх сіл. 
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