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Однією з визначальних ознак дерев’яної 
архітектури північниих районів України (і, зокрема, 
історичної Волині) на протязі багатьох століть була 
її складна територіальна організація, пов’язана з 
співіснуванням тут цілої системи окремих (хоча й 
споріднених в архітектурно-будівельному та художньо-
стильовому відношеннях) будівельних шкіл та 
осередків, досить влучно названих с.Таранушенком 
“архітектурними діалектами”[8, с.8]. Не є винятком 
у цьому відношенні і традиційні сакральні будівлі 
Українського Полісся, локальні особливості яких 
більш детально розглянуті в окремому дослідженні 
[3, с.133-145]. Незважаючи на виняткове типологічне 
різноманіття цього явища, найбільш помітне місце 
у ньому посідають дерев’яні храми особливого 
локального типу - волинського, які і в кількісному, і 
в територіальному, і навіть в часовому відношеннях 
значно переважали решту архітектектурно-будівельних 
шкіл та осередків регіону. Ареал поширення таких 
будівель охоплював досить велику за площею територію 
Волинського Полісся від річок Горині і Случі на сході до 
повноводого Західного Бугу на заході, включаючи в себе 
більшу частину Волинської і Рівненської областей, а 
також південно-західні райони Житомирщини. Не менш 
вражає унікальний хронологічний діапазон зазначеної 
групи поліських дерев’яних храмів, найбільш ранні 
зразки яких датуються початком ХVІ-го, а найбільш 
пізні другою половиною ХІХ-го і навіть початком 
ХХ-го століть.

Cаме в західній частині Полісся, у межиріччі 
Західного Бугу та Горині, на початку ХVІ століття 
було зафіксовані найбільш ранні зразки дерев’яних 
храмів особливого, волинського, типу, архітектура 

яких помітно відрізнялася від інших локальних шкіл 
та різновидів традиційного сакрального будівництва 
регіону. Найголовніша відмінніість храмів волинського 
типу полягала у підкресленому раціоналізмі 
їхнього планувального і об’ємно-просторового 
рішення, тяжінням до “чистих” геометричних форм 
(квадратних, круглих, кубічних, сферичних), а також 
притаманними їм врівноваженими і спокійними 
пропорціями. Найбільш чітко і послідовно це втілилося 
в архітектурно-конструктивному рішенні їх рублених 
верхів, особливістю яких був м’який, беззаломний 
(виключно за допомогою чотирьох плоских парусів), 
перехід до четверика нижнього ярусу, а також 
своєрідні співвідношення між гранями склепінчастого 
перекриття, які наближають його форму в плані до 
рівнобічного восьмикутника. До цього слід додати ще 
одну характерну для храмів волинського типу ознаку, 
пов’язану з влаштуванням обхідних аркад-галерей 
на стовпах (“опасання”) та розвинених карнизів 
на кронштейнах, які відігравали роль головних 
горизонтальних акцентів цих будівель, надаючи їм 
своєрідного приземкуватого вигляду.

Перелічені особливості зазначеної локальної 
групи культових споруд свідчать про помітний 
вплив на їхню архітектуру художньо-стильових ідей 
і композиційних прийомів західноєвропейського 
Відродження, яке в цілому відіграло надзвичайно 
важливу роль у формуванні волинської, як і сусідньої 
з нею галицької шкіл українського зодчества. Показово, 
що найголовнішим різновидом дерев’яних церков 
на території Волинського Полісся упродовж всієї 
багатовікової історії їх формування та розвитку були 
тризрубні храми з одним центрально розташованим 
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верхом, являючи собою найбільш послідовне 
відображення загальної ренесансної спрямованості 
традиційного культового будівництва в західній частині 
регіону. Це добре простежується на прикладі найбільш 
раннього серед зафіксованих тут храмів волинського 
типу – Благовіщенського собору 1505 року в м.Ковелі 
Волинської області, фотографію якого ще на початку 
ХХ століття навів у своїй роботі відомий український 
дослідник Ф.Волков [1, с.44]. Крім зазначених 
вище ознак храмів волинського типу, особливо слід 
відзначити помітне домінування центрального об’єму 
у загальній композиції споруди, що споріднює її з 
іншими зразками найбільш давніх дерев’яних церков з 
властивим для них баштоподібним силуетом (рис.1).      

На користь цього припущення свідчить також 
архітектура найбільш раннього серед зафіксованих тут 
дерев’яних храмів волинського типу – Преображенської 
церкви середини ХVІ століття. у селі Нуйно 
Волинської області, який складається зараз з чотирьох 
послідовно розташованих з заходу на схід приміщень – 
прямокутних у плані дзвіниці та бабинця, квадратної 
нави та гранчастої апсиди. Триярусний об’єм дзвіниці 
відрізняється при цьому властивими для другої 
половини ХІХ ст. художньо-стильовими ознаками 
і не пов’язаний конструктивно з рештою елементів 
споруди, що в комплексі з суперечливим характером 
теперішнього бабинця (з хорами на другому ярусі) 

свідчить про значні пізніші перебудови західної частини 
храму. На користь цього припущення свідчать також й 
старовинні описи будівлі, згідно з якими “залишилася 
у первісному вигляді лише частина вівтарна і середня, 
а сучасний бабинець був колись дзвіницею. У 1765-
67 рр. бабинець надбудований другим поверхом, де 
розміщені хори, дзвіниця знову прибудована, а при 
вівтарі прибудована ризниця” [9, с.275]. 

Комплексний аналіз різних історичних джерел, а 
також ретельне натурне обстеження пам’ятки, наведені 
в окремому дослідженні [4, с.149-150], свічать про те, 
що первісно Преображенська церква являла собою 
класичний зразок тридільного дерев’яного храму з 
дзвіницею над бабинцем, подібного за своїм об’ємно-
просторовим рішенням до одного з найдавніших в 
Україні типів cакральних будівель, виникнення яких 
пов’язується деякими авторами з художньо-стильовими 
проявами архітектурної готики [2, с.58] Завершуючи 
стислу характеристику дерев’яної церкви у Нуйному, 
слід відзначити, що незважаючи на влаштування над 
її бабинцем додаткового об’єму каркасної дзвіниці, 
композиційною домінантою споруди залишається 
високий, баштоподібний, об’єм нави. З іншого боку, 
навіть до описаної вище реконструкції Преображенської 
церкви її об’ємно-просторова композиція так і не набула 
характерного для відповідних західноєвропейських 
прототипів асиметричного вигляду, по суті повторюючи 

Рис.1. Ковель. Благовіщенський собор 1505 р. За Ф. К. Волковим.
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апробовану упродовж багатьох століть схему традиційного 
тризрубного триверхого храму [7, с.84]. Особливо треба 
підкреслити, що архітектурна пам’ятка в с.Нуйному 
є поки що єдиним серед зафіксованих на Поліссі 
зразків храму волинського типу з дзвіницею над 
бабинцем, використання яких традиційно було властивим 
для культових споруд з архаічними архітектурно-
будівельними ознаками на зразок дерев’яних церков 
ХVІ ст. у Гішині та Качині Волинської області. Це зайвий 
раз свідчить про досить помітне хронологічне відставання 
процесу становлення властивих для поліських дерев’яних 
храмів волинського типу особливостей по відношенню 
до найбільш архаічних сакральних будівель регіону, що 
проявилося також у стрімкому збільшенні кількості 
досліджуваної групи культових споруд у ХVII і, особливо, 
ХVII століттях.          

Повертаючись до нетрадиційних для поліських 
дерев’яних храмів волинського типу композиційних 
схем і прийомів, які не одержали скільки-небудь значного 
поширення (як це сталося, наприклад, з влаштуванням 
дзвіниці над бабинцем у нуйненському храмі), не можна 
обминути увагою ще одну досить давню за хронологією 
пам’ятку архітектури – Миколаївську церкву 1601 р. 
у селі Лудин під Володимиром-Волинським. Зараз 
пам’ятка являє собою типовий тридільний поліський 
храм з традиційним восьмигранним верхом над навою 

та каркасною дзвіничкою над бабинцем, нагадуючи 
ззовні щойно розглянутий храм у Нуйному (рис.2), 
але проведений автором аналіз композиційних і 
конструктивних особливостей будівлі показав, що 
сучасний вигляд Миколаївської церкви (і, насамперед, її 
західної частини, включаючи й дзвіницю) не відповідає 
первісному, відображаючи цілу низку пізніших перебудов 
пам’ятки [4, с.150-152]. Не заглиблюючись у деталі 
згаданої реконструкції, зазначимо, що первісно лудинський 
храм являв собою дводільну одноверху споруду (рис.3), 
яка не має аналогів серед храмів волинського типу, хоча 
добре відома у сусідніх районах Лемківщини і Галичини 
(П’ятницька церква ХVII століття у Белзі, Онуфріївська 
церква 1680 р. у Буську на Львівщині та інш.). Досить 
рання хронологія лудинського та подібних до нього 
дерев’яних храмів (ХVІ-ХVII ст.ст.), як і їх компактне 
розташування в межах порівняно невеликого ареалу на 
стику Волинського Полісся, Галичини та Лемківщини, 
набувають особливого значення в світлі локалізації в 
районі Воломира-Волинського двох відомих дводільнних 
кам’яних храмів (Троїцької церкви ХV ст. у Зимному та 
Василівської церкви ХIII - поч. ХVI століть у Володимирі-
Волинському), пов’язуваних більшістю дослідників з 
безперечним впливом архітектурної готики. Це дозволяє 
припустити, що Миколаївська церква належить до 
досить невеликої групи двозрубних одноверхих храмів 
на південно-західному пограниччі Полісся, походження 
яких (як і розглянутих дещо раніше дерев’яних церков з 
дзвіницею над бабинцем) слід пов’язувати з окремими 

Рис.2. Лудин. Волинська обл. Миколаївська церква 1601 р. 
План та поздовжній розріз. 

Обміри та креслення В. Завади.

Рис.3. Лудин. Волинська обл. Миколаївська церква 1601 р. 
Реконструкція В. Завади.
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готичними проявами у традиційному культовому 
будівництва досліджуваного регіону.

Як зазначалося раніше, найбільш поширеним на 
території Волинського Полісся різновидом дерев’яних 
храмів тривалий час були тридільні будівлі з одним 
центрально розташованим верхом, зафіксовані тут 
починаючи з ХVI і кінчаючи першою половиною 
ХХ-го століття. До найбільш ранніх зразків подібної 
будівлі слід віднести Миколаївську церкву 1655 р. 
у Щекичині на Рівненщині, в якій (на відміну від 
архітектурних пам’яток у Нуйному та Лудині), 
збереглися всі найважливіші особливості первісного 
композиційного рішення, а також практично всі 
головні конструктивні елементи та вузли будвлі ХVII ст. 
Первісну композиційну основу споруди складають 
три послідовно розташовані з заходу на схід оточені 
опасанням зруби (тобто бабинець, нава і вівтар) 
квадратної в плані форми, центральний з яких більше за 
бічні і перекритий традиційним восьмигранним верхом 
волинського типу, в той час як зруби бабинця і вівтаря 
- двосхилими дахами з плоскою стелею в інтер’єрі 
(рис.4). Граничний лаконізм і врівноваженість кожного 
з елементів цієї дещо суворої будівлі відбивають 
властиві для початкових стадій формування тридільних 

одноверхих храмів волинського типу риси, які цілком 
відповідають загальній ренесансній спрямованості цієї 
локальної школи традиційного культового будівництва 
Полісся. Слід відзначити, що у ХVII ст. тридільні 
одноверхі храми на зразок щекичинського зводили 
лише в окремих поодиноких випадках (у Підбереззі, 
Зборишеві, Щурині Волинської області), проте кількість 
цих будівель з наближенням до 1700-х рр. швидко 
зростала. Так, наприкінці ХVII - на початку ХVII ст.
ст. на території Волинського Полісся з’явилася ціла 
низка таких церков (в Андрусієві, Воскодавах, Збужі, 
Корнині, Самострілах Рівненської області, Бранах, 
Бужанах Криничному, Когильному Волинської області), 
а починаючи з 1750-х рр. вони перетворилися на 
найбільш поширений різновид традиційних культових 
будівель волинського типу. 

Поступове ускладнення пластичних і декоративних 
характеристик таких будівель проявлялося спочатку у 
заміні чотирикутної в плані форми апсиди на гранчасту, 
потім – у збільшенні розмірів і, зокрема, загальної 
висоти храму водночас з посиленням художньої 
виразності елементів зовнішнього та внутрішнього 
декору (віконних отворів, фігурних вирізів, форми 
карнизів та верхів тощо). Останнім, найважливішим, 
етапом цієї своєрідної “барокізації” досліджуваної 
групи поліських дерев’яних храмів слід визнати, 
безумовно, появу в основі класичного восьмигранного 
верху волинського типу ще одного рубленого залому, що 
помітно посилило виразність внутрішнього простору 
нави, а також збільшило загальну висоту всієї будівлі, 
надавши їй ззовні підкреслено вертикальних пропорцій. 
Особливо слід підкреслити, що ці нові тенденції у 
розвитку волинської школи поліського традиційного 
культового будівництва вперше і найбільш повно 
проявилися не в західній частині, а на сході Волинського 
Полісся – на Рівненщині, яка територіально відповідає 
історичному Погоринню з традиційно притаманним 
йому високим рівнем торгівельно-економічного та 
культурного розвитку.                    

З погляду на це не викликає жодного подиву 
те, що саме на Рівненщині, неподалік старовинного 
волинського містечка Гощі зберігся найбільш ранній 
зразок тридільного одноверхого храму волинського типу 
“нового покоління” – церква Іоанна Богослова 1595 року 
у селі Синів. Детальне обстеження пам”ятки дозволило 
встановити, що її теперішній вигляд відображує цілу 
низку перебудов другої пол.ХІХ ст., хоча всі найголовніші 
елементи та ознаки храму кін. ХVI ст. в цілому залишилися 
незмінними. До числа первісних елементів споруди слід 
віднести зруби апсиди та нави, посилені з зовнішнього і 
внутрішнього боків “лисицями”, а також всю нижню (до 
карнизу) частину центрального верху включаючи чотири 
паруси, залом і перший ярус світлового восьмерика 
з двома крихітними віконцями, закладеними зараз 

Рис.4. Щекичин. Рівненська обл. 
Михайлівська церква 1655 р. План і розріз. 

Реконструкція В. Завади.
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брусками та прихованими під розписом. Верхня частина 
восьмерика (вище карниза) з чотирма досить великими 
вікнами з’явилася, на наш погляд, внаслідок вищезгаданої 
реконструкції ХІХ ст., про що свідчить характерна для 
форма каркасної бані з чотирма декоративними віконцями 
та крихітною маківкою у вінчанні. Певну художньо-
стильову спорідненість храму з будівлями ХІХ ст. ще 
більше посилила надбудова над південною та північною 
стінами центрального зрубу двох перекритих двосхилими 
дахами трикутних фронтонів, остаточно приховавши 
у масиві нового декоративного завершення пам’ятки її 
старовинну архітектурно-конструктивну основу.

Таким чином, до реконструкції ХІХ ст. церква 
Іоанна Богослова у Синів являла собою монументальну, 
оперізану розлогим опасанням, тризрубну будівлю з 
одним центрально розташованим двоярусним верхом 
восьмикутної в плані форми. Унікальність пам’ятки 
полягає, передусім, у тому, що використаний в основі 
її склепінчастого верху додатковий залом є найбільш 
раннім серед відомих у поліській дерев’яній архітектурі 
випадків такого композиційного та конструктивного 
ускладнення рубленого перекриття у традиційному 
культовому будівництві Волині. Це тим паче важливо, 
що наступний випадок подібного удосконалення 
традиційного беззаломного верху у дерев’яних храмах 
цього регіону був зафіксований майже через сто 
років – у склепінчастому перекритті центрального зрубу 
Михайлівської церкви 1691 року у Карасині Волинської 
області (рис.5). Цікаво, що і цей приклад влаштування 
повноцінного (з додатковим заломом між четвериком 
нижнього ярусу та восьмериком рубленого склепіння 
нави) двозаломного верху у тризрубних одноверхих 
храмах волинського типу теж виявився поодиноким 
винятком з правила, чекаючи дійсно масового 
поширення зазначеного конструктивного прийому ще 
цілих півстоліття.

 Початок реального крупномасштабного 
впровадження барокових ідей і прийомів у традиційному 
культовому будівництві Волинського Полісся можна 
пов’язувати тільки з серединою ХVII ст. [5, с.116-118], 
коли тут з’явилася ціла група тридільних одноверхих 
храмів нового, дещо іншого стильового спрямування. 
Показово, що головний ареал поширення дерев’яних 
церков “нового покоління” локалізувався в районі 
найбільш давніх історичних центрів і поселень 
Погориння – Рівного, Пересопниці, Тучина, Гощі та 
інших. До числа найбільш ранніх зразків цієї групи 
будівель слід віднести, зокрема, Успенську церкву 
1740 р. у Караєвичах неподалік Рівного, в архітектурі 
якої окремі барокові риси простежуються досить 
помітно (рис.6). Незважаючи на певні зміни у пам’ятці 
внаслідок її капітального ремонту у 1857 р. (прибудова 
невеликих об’ємів паламарні та додаткового вхідного 
приділу, а також влаштування окремого входу з ганком 

у південній стіні нави), вони майже не позначилися на 
первісному композиційному рішенні храму, основу 
якого складають три послідовно розташовані з заходу 
на схід зруби бабинця, нави та апсиди квадратної 
в плані форми. Центральний зруб церкви набагато 
вище за бічні і, до того ж, перекритий двозаломним 
восьмигранним верхом, в той час як приміщення 
бабинця та апсиди – двосхилими дахами, які дістають 
лише до карнизу центрального четверика. Це не 
тільки дозволило розмістити у нижньому восьмерику 
центрального верху чотири (а не традиційних два, 
як завжди) віконних отвори, але й надало загальній 
композиції будівлі баштоподібного характеру. Подібний 
прийом у комплексі з первісно відкритими вікнами 
верхнього восьмерика (у 1960-х рр. обшитими ззовні 
жерстю) сприяв виділенню нави не лише в екстер’єрі, 
але й в інтер’єрі храму, центральний простір якого 
помітно переважав бічні приміщення за висотою і 
ступенем освітленості.

Неважко помітити, що в архітектурному рішенні 
Успенської церкви простежуються і деякі характерні 
риси більш давніх дерев’яних храмів волинського 
Полісся (баштоподібна композиція споруди, квадратна в 
плані форма апсиди, лаконічне і стримане декоративне 
оздоблення тощо), і згадані вище ознаки нових 

Рис.5. Карасин. Волинська обл. Михайлівська церква 1691 р. 
Північний фасад. Фото В. Завади.
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художньо-стильових тенденції у розвитку зазначеної 
групи культових споруд (двозаломна конструкція 
рубленого верху, а також тяжіння до вертикалізму 
окремих елементів та всієї композиції в цілому), що 
свідчить про перехідний характер описаної пам’ятки. 
Чи не найбільш яскраво та послідовно барокові риси 
в архітектурі зазначеної групи поліських дерев’яних 
храмів виявилися у 1750-70-х рр. XVIII ст., що 
добре простежується на прикладі Михайлівської 
церкви 1752 р. у с.Тростянець Рівненської області 
[7, с.199]. Композиційну основу тростянецького 
храму складають три послідовно розташовані вздовж 
осі захід-схід зруби бабинця, нави і апсиди (перші 
два – квадратної, третій – шестикутної в плані форми), 
висота яких явно переважає іхні розміри в плані, що 
надає всій споруді в цілому та кожному з її об’ємів 
досить стрункого вигляду. Домінування вертикальних 
пропорцїй в об’ємній композиції пам’ятки багато в 
чому визначається також влаштуванням над навою 
розвиненого двозаломного верху воьмикутної в плані 
форми, підкресленого завершенням бабинця та апсиди 
невисокими каркасними дахами відповідно двосхилої 
та п’ятисхилої форми.

Ще більш повно і послідовно особлива значимість 
нави виявлена в інтер’єрі споруди завдяки тому, що це 
приміщення помітно переважає бічні за своєю висотою 
і, на відміну від них, освітлене не одним, а трьома 

ярусами віконних отворів (у четверику нижнього 
ярусу, восьмерику і світловому ліхтарику рубленого 
верху). Виділенню нави в інтер’єрі храму сприяє також 
розміщення в її західній стіні складного за формою 
фігурного вирізу, монументального триярусного 
барокового іконостасу, а також кількох обхідних 
галерей (хорів), які ілюзорно збільшують загальну 
висоту цього приміщення. Комплексність та всебічність 
виявлення в архітектурі Михайлівської церкви багатьох 
притаманних бароко художньо-стильових ознак 
свідчить про глибину проникнення цього стилю у 
традиційне культове будівництво Волинського Полісся 
у середині ХVIII ст. і доволяє віднести цю споруду до 
числа справжніх архітектурно-мистецьких шедеврів. Не 
менш важливо і те, що тростянецька церква не була в 
цей час якимось винятковим чи надзвичайним явищем 
у творчому доробку поліських народних будівничих, 
що проявилося у появі тут в середині ХVIII ст. цілої 
низки надзвичайно яскравих за своєю архітектурою 
тридільних одноверхих храмів волинського типу, до 
яких, насамперед, слід віднести Михайлівську церкву 
1751 р. у Сморжеві Рівненської області та зведеної трохи 
пізніше Михайлівської церкви 1776 р. у Макаревичах 
Волинської області.

Справжнім апофеозом і найповнішим втіленням 
барокових тенденцій у традиційному сакральному 
будівництві Волинського Полісся, безумовно, необхідно 
визнати архітектуру Успенської церкви 1756 р. у місті 
Рівному. До всіх найбільш характерних і неодноразово 
згадуваних вище ознак досліджуваної групи будівель 
необхідно додати ще й гранчасту, восьмикутну в 
плані форму центрального зрубу, яка надає пам’ятці 
досить несподіваного для храмів волинського типу 
скульптурного вигляду. Ця особливість споруди 
примушує усвідомити, що в її архітектурі виявився 
глибинний конфлікт між первісною ренесансною 
спрямованістю храмів волинського типу та новими 
художньо-стильовими тенденціями у традиційному 
культовому будівництві Волинського Полісся. Це, 
в свою чергу, дозволяє інакше подивитися і на той 
несамовитий “вибух” бароковості в архітектурно-
художньому рішенні Успенської церкви, який насправді 
означав поступове згортання декоративних тенденцій 
у поліському сакральному будівництві водночас з 
поверненням до первісних основ цього надзвичайно 
своєрідного історико-архітектурного явища.                                          

Звичайно, описана архітектурна пам’ятка у 
Рівному є єдиним зразком тридільного одноверхого 
храму волинського типу на Поліссі, де “бароковий дух” 
втілився б у такій концентрованій і відвертій формі. 
Разом з тим, більш “помірковані” варіанти подібних 
будівель з властивими для них стрункими пропорціями 
головних об’ємів, розвиненою двозаломною структурою 
верху та порівняно складним характером декоративного 

Рис.6. Караєвичи. Рівненська обл. 
Успенська церква 1740 р. План і розріз.

 Обміри та креслення В. Завади.
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оздоблення продовжували зводити до кінця ХVIII 
століття, що добре простежується на прикладі 
дерев’яних церков у Грабові (1755 р.), Понебелі 
(1767 р.), Обарові (1781 р.), Колоденці (1788 р.), 
Дроздові (1788 р.) і Козлині (1793 р.) на Рівненщині. 
Щоправда, не можна не помітити, що переважна 
більшість подібних споруд локалізувалася лише в межах 
порівняно невеликого ареалу з центром у місті Рівному, 
тобто в середній частині історичного Погориння на 
південно-східному пограниччі Волинського Полісся.

Про обмежений характер барокових тенденцій в 
архітектурі тридільних одноверхих храмів волинського 
типу свідчить те, що за межами зазначеного ареалу у 
другій пол.ХVIII ст. продовжували зводитися дерев’яні 
церкви з традиційною беззаломною основою верхів, 
квадратною в плані апсидою та іншими характерними 
ознаками цієї групи будівель. Серед них, насамперед, 
слід виділити такі класичні зразки традиційного 
культового будівництва Волинського Полісся як 
Покровська церква 1753 р. у с.Піскові та Миколаївська 
церква 1777 р. у с.Півчому на Рівненщині, Успенська 
церква 1780 р. у с.Шепелі та Лукинська церква 1795 р. 
в с.Усичах під Луцьком. Важливо підкреслити, що 
більшість традиційних, “ренесансних”, зразків подібних 
споруд локалізувалися у межиріччі річок Західного Бугу 
та Стиру, тобто в західній частині Волинського Полісся, 
яку, очевидно, і слід визнати первісним джерелом і 
головним ареалом формування своєрідних художньо-
стильових основ волинської локальної школи поліських 
дерев’яних храмів.                                                 

Чи не єдиним винятком з цього правила стала 
Дмитрівська церква 1792 р. з с.Нова Руда Волинської 
області, зведення якої тут, в одному з найбільш 
віддалених куточків Прип’ятського Полісся, було дещо 
несподіваним. Адже наприкінці ХVIII ст. в південних 
районах Рівненщини, де свого часу барокові тенденції 
в архітектурі дерев’яних храмів волинського типу 
проявилися з найбільшою силою, цей процес по суті 
вже закінчився. Дивовижний і багато в чому казковий 
характер цієї невеликої, але навпрочуд стрункої і 
пластичної церкви полягає у тому, що вона знаходиться 
у головному епіцентрі реліктових форм поліської 
народної культури. Архаїзм споруди починається з її 
розташування на мальовничому піщаному пагорбі серед 
старого кладовища з дерев’яними хрестами і білими 
поліськими рушниками на них, а кінчається реліктовими 
дерев’яними палями – “стендарями”, на яких стоїть 
будівля. Саме поєднання цих і деяких інших підкреслено 
традиційних рис (зокрема, чотирикутної в плані форми 
зрубів) пам’ятки з її несподівано стрункими пропорціями 
і, що найбільш цікаво, розвиненим двозаломним верхом 
надає споруді особливого колориту і вишуканості. 
Додатковим фактором високої містобудівної та історико-
архітектурної цінності новорудського храму є також 

розташована поруч з нею класична двоярусна наметова 
дзвіничка з аркадою-галереєю на другому поверсі, яка 
утворює разом з Успенською церквою досить цілісний 
архітектурний ансамбль. 

Особливе значення описаної вище пам’ятки полягає, 
передусім, у тому, що вона завершує яскраву, але порівняно 
коротку “барокову” фазу у розвитку головного різновиду 
традиційних культових будівель на території Західного 
Полісся – тридільних одноверхих храмів волинського 
типу. Адже наприкінці ХVII-ого і, особливо, в першій 
пол.ХІХ-ого століття в архітектурі подібних будівель 
простежується процес поступового відновлення багатьох 
первісних ознак волинської школи у традиційному 
культовому будівництві Полісся – присадкуватих 
пропорцій, беззаломного переходу до восьмерикової 
основи центрального верху і, нарешті, чотирикутної 
в плані апсиди (рис.7). Ця закономірність у розвитку 
композиційних, конструктивних і художньо-декоративних 
характеристик останніх зразків таких храмів добре 
простежується при порівнянні пам”яток початку (у 
Метільному, Малій Глуші та Сильному Волинської 
області, Стрільську на Рівненщині) та середини ХІХ 
століття (в Буцині, Підгайцях і Шклині Волинської області, 

Рис.7. Метільне. Волинська обл. 
Покровська церква 1810 р. Загальний вигляд.

Фото А. Буданцева.
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Вільгорі, Липках, Городищі та Поліському на Рівненщині, 
Жолобному Житомирської області тощо). Звичайно, 
однією з найголовніших причин відновлення багатьох 
первісних ознак зазначеної групи культових будівель 
слід визнати стилістичний вплив архітектури класицизму 
та його внутрішня спорідненість з естетичними ідеями 
європейського Відродження. 

Надзвичайно цікаву групу поліських дерев’яних 
храмів волинського типу становили також тридільні 
будівлі з трьома верхами, хоча їхнє поширення на 
території Західного Полісся так і не набуло такого 
масового та тривалого характеру, як у розглянутих 
вище одноверхих спорудах. Найбільш раннім зразком 
подібної будівлі серед зафіксованих на території 
Полісся є невеликий храм Стрітення у Михнівці на 
Камінь-Каширщині, яку у 1642 р. створив “будівничий 
церкви Філон Єловицький, похований у церковному 
склепі” (рис.8). У 1720 р., при переносі храму на 
його теперішнє місце, рублені перекриття над 
західним та східним зрубами були розібрані (за 
винятком первісних тесаних водоточин на стику 
бічних зрубів з центральним) і замінені на прості 
каркасні дахи відповідно двосхилої і трисхилої форми. 
Підкреслений архаізм цієї споруди, який простежується 
у використаннї виключно чотирикутних в плані 

зрубів і найпростішого, однозаломного верху над 
навою, помножений на відсутність будь-яких слідів 
парусів у приміщеннях бабинця і вівтаря, дозволяють 
припустити, що західний та східний верхи Стрітенської 
церкви первісно були вирішені у вигляді рублених 
пірамідальних наметів чотирикутної в плані форми 
[4, с.152]. В цілому ж формування додаткових верхів 
над бабинцем і апсидою почалося, очевидно, ще на 
рубежі ХVII-ого та ХVIII-ого століть, виявляючись 
спочатку лише в інтер’єрі храму у вигляді прихованих 
у масиві даху невисоких зімкнутих склепінь. Найбільш 
раннім зразком такої будівлі є Михайлівська церква 
1691 р. у с.Карасині Волинської області, де водночас з 
виявленим ззовні розвиненим двозаломним верхом над 
навою існує ще одне рублене восьмигранне склепіння 
над гранчастою апсидою, відкрите тільки в інтер’єрі 
цього приміщення. Аналогічні склепінчасті конструкції 
зафіксовані також і в кількох дерев’яних храмах початку 
ХVII століття (у Лишнівці та Городному Волинської 
області, Новоставцях на Рівненщині тощо.), причому 
в перших двох випадках у конструкції центрального 
верху поєднуються як чотирикутні, так і восьмикутні 
в плані елементи, підтверджуючи таким чином 
визначальну роль первісних архаічних витоків поліської 
будівельної культури у формуванні дерев’яних храмів 
волинського типу.                                                     

Однією з найважливіших подій у формуванні 
зазначеної групи будівель, безперечно, слід визнати 
виявлення у зовнішніх формах даху склепінчастого 
перекриття бічних зрубів, вперше зафіксоване у 
кількох дерев’яних храмах Волинського Полісся лише 
на початку ХVIII ст. Найбільш ранніми серед них є 
храми Різдва Богородиці у Камені-Каширському (рис.9) 

Рис. 8. Михнівці. Волинська обл. 
Стрітенська церква 1642 р. План і розріз. 

Обміри та креслення В. Завади.

Рис.9. Камінь-Каширський. Волинська обл. 
Церква Різдва Богородиці 1723 р. 
Фото В. Г. Леонтовича. 1910-і рр.
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Волинської області [6,с.178-179] і Троїцька церква у 
Доротичах на Рівненщині [7, с.188], які були збудовані 
відповідно у 1723 і 1725 роках. При всій принциповій 
схожості композиційного та конструктивного рішення 
зазначених споруд (включаючи й цілковиту ідентичність 
їх пізніших перебудов) остання архітектурна пам’ятка 
вигідно відрізняється своїм навпрочуд вдалим 
розташуванням на високому правому березі річки Случі, 
являючи собою надзвичайно важливу містобудівну 
домінанту оточуючої місцевості при під’їзді до Сарн 
з боку Житомирської області. В усьому іншому 
схожість між цими будівлями дійсно вражаюча: 
обидві церкви складаються з одного шестикутного 
(апсида) та двох квадратних (бабинець та нава) в 
плані зрубів, центральний з яких в обох цих випадках 
перекритий класичним рубленим верхом волинського 
типу (з характерним беззаломним переходом від нього 
квадратного в плані приміщення нави до склепінчастої 
конструкції її перекриття), а східний – більш простим 
однозаломним верхом з декоративною маківкою у 
вінчанні. І, нарешті, подібний однозаломний верх 
над бабинцем також було розібрано (у Троїцькій 
церкві у 1859-му, а в Різдвобогородицькій – у 1880 

році) з наступною надбудовою над цим приміщенням 
двоярусної дзвіниці, що надає обом пам’яткам 
асиметричного вигляду. 

Щоправда, Троїцька церква відрізняється від 
Різдвобородицької значно більшими розмірами всіх 
трьох зрубів у плані, завдяки чому вона, на відміну від 
камінь-каширського храму, має характерні присадкуваті 
пропорції. Не менш значні відмінності простежуються 
і в інтер’єрі пам’ятки, де рішуче домінує величезний 
і добре освітлений простір нави з не таким же 
великим за розмірами фігурним вирізом у західній 
стіні приміщення. Якщо ж до цього додати ще й 
традиційну орієнтацію доротицької церкви вівтарем 
на схід, а також вищезгадану високу містобудівну 
цінність споруди (на відміну від зовсім невиявленого в 
оточуючій забудові камінь-каширського храму), то всі 
відмінності між обома пам’ятками цим і вичерпаються. 
Значно важливіше те, що обидві будівлі є першими 
зафіксованими на території регіону зразками тридільних 
триверхих будівель волинського типу, в архітектурі 
яких знайшли своє відображення майже всі перелічені 
раніше ознаки цієї локальної школи традиційного 
культового будівництва Полісся. Спорудження храмів 

Рис. 10. Мизове. Волинської області. Церква Різдва Богородиці 1737 р.  
Фото з фондів ІІМК (м. Сакнт-Петербург). 1910-і рр.
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на зразок камінь-каширського або доротицького 
продовжувалося тут і надалі, при чому найближчою 
до них за хронологією була церква Різдва Богородиці 
1737 р. у Мизові Волинської області. Значення цієї 
досить вишуканої триверхої будівлі, відомої лише за 
старими архівними фотографіями (рис.10), полягає у 
тому, що вона не зазнала пізніших перебудов бабинця 
нав зразок камінь-каширського або доротицького храму 
і, будучи досить близькою до них за своєю композицію, 
дозволяє відтворити первісний виглід найстарших за 
хронологією зразків досліджуваної групи культових 
будівель. Ще більш повне уявлення про тридільні 
храми волинського типу з одним двозаломним (над 
навою) та двома однозаломними (над бабинцем і 
апсидою) верхами дають дві розташовані неподалік від 
міста Рівного (а також одна від одної) пам’ятки др.пол.
XVIII ст. – Дмитрівська церква 1757 р. у Городищі та 
Михайлівська церква 1767 р. у Великому Житині.

При ближчому ознайомленні з цими будівлями 
впадає у вічі, що більш пізня дата зведення обох 
пам’яток не пройшла для них безслідно, знайшовш своє 
відображення у появі в основі їх центрального верху 
ще одного залому, що надало їм більшої стрункості 
і виразності зовнішнього вигляду. Цікаво, що досить 
помітне зростання популярності цього різновиду 
культових будівель призвело до поширення в середині 
ХVIII століття у деяких невеличких або віддалених селах 
Рівненщини своєрідних спрощених копій тридільного 
триверхого храму, над бічними зрубами яких зводилися не 
традиційні однозаломні верхи рубленої конструкції, а їх 
зовнішні імітації у вигляді каркасних наметів з маківками. 
Досить показовими щодо цього є два неіснуючі зараз 
храми у Білеві (1753 р.) та Тинному (1759 р.) на 
Рівненщині, відомі за архівними фотографіями або 
кресленнями, а також одна з найбільш виразних пам’яток 
поліської дерев’яної архітектури – церква Різдва 1767 р. у 
селі Ремчиці під Сарнами, досить вдало розташована на 
невеликому пагорбі поблизу Горині, ефектно домінуючи 
над прилеглим до неї шосе.     

Такий варіант тридільних триверхих храмів 
волинського типу не одержав скільки-небудь значного 
поширення на території Західного Полісся, швидко 
поступившись місцем більш складним будівлям 
з додатковим заломом в основі восьмигранних 
двозаломних верхів разом із загальним об’ємно-
просторовим, конструктивним, а також декоративно-
пластичним ускладненням їхньої архітектури. Всі 
зазначені ознаки тридільних триверхих храмів 
“нового покоління” розглядалися раніше в ході аналізу 
особливостей одноверхих будівель Волинського 
Полісся і пов’язувалися нами з своєрідним виявленням 
барокових тенденцій на території Середнього 
Погориння. В межах того ж таки ареалу відбувалося 
й дедалі більше розповсюдження триверхих храмів 

волинського типу, будівництво яких на Рівненщині та 
прилеглих до неї районах Волинської та Житомиської 
областей досягло свого апогею у др.пол. ХУШ ст. Саме 
тоді подібні будівлі з’являються у Тучині (1730 р.), 
Майкові (1745 р.), Річиці (1755 р.), Великому Стидині 
(1768 р.), Полянах (другa пол.ХVIII ст.), Оржеві 
(1770 р.), Козаку (1786 р.), Сторожеві (кін.ХУШ ст.) 
та Маринині (1801 р.) на Рівненщині, Троянівці (другa 
пол.ХVIII ст.) і Липному (1770 р.) Волинської області, 
Черниці (1794 р.) та Новограді-Волинському (кінець 
ХУШ ст.) на Житомирщині тощо.

До числа найбільш цікавих та показових з 
історико-архітектурної точки зору зразків таких 
будівель, насамперед, слід віднести Покровську церкву 
1769 р. у Великому Стидині на Рівненщині (рис.11), 
композиційну основу якої складають три послідовно 
розташовані зі сходу на захід зруби бабинця, нави 
та вівтаря (відповідно шестикутної, квадратної 
та прямокутної в плані форми), перекриті трьома 
восьмиграними верхами з двома заломами та світловим 
ліхтариком [3, с.139-140]. Незважаючи на схожість 
рішення трьох головних частин споруди, вони помітно 
відрізняються одна від одної за своїми розмірами в плані, 
відіграючи в загальній композиції різну роль. Зокрема, 
масивний і дещо присадкуватий за пропорціями об’єм 
нави вміло протиставлений струнким, витягнутим 

Рис.11. Великий Стидин. Рівненська обл. 
Покровська церква 1767 р. План та розріз. 

Обміри та креслення В. Завади.
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вгору приміщенням бабинця та вівтаря, що помітно 
пожвавлює слабо розчленований об’єм споруди в 
цілому та надає їй підкреслено вертикального характеру. 
Влаштування розвинених карнизів (особливо при 
переході від нижніх зрубів до верхів), а також обхідної 
галереї на стовпах – опасання, яке оперізує всю 
церкву по периметру, створює додаткові членування 
фасадів по горизонталі, композиційно врівноважуючи 
вертикальний характер всіх трьох головних об’ємів 
цієї споруди. Значення горизонтальних акцентів у 
композиції пам’ятки найбільше виявлене у її опасанні 
та поступово послаблюється з розвитком мас вгору, 
що сприяє ілюзорному збільшенню висоти споруди 
та забезпечує при цьому м’який, органічний перехід 
від неї до поверхні землі. Особливо слід підкреслити, 
що зазначені принципи побудови екстер’єру будівлі 
не менш органічно розвиваються і в рішенні її 
внутрішнього простору, що виявлене, насамперед, у 
помітному домінуванні в інтер’єрі приміщення нави, 
яке відчутно переважає за своїми розмірами бабинець 
та вівтар. Композиційному виділенню головного 
приміщення храму - нави – сприяє також розміщення 
тут найбільш важливіших декоративно-пластичних 

акцентів інтер’єру, серед яких особливо виділяється 
майстерно прикрашена різьбленням галерея – хори, 
а також монументальний триярусний іконостас з 
царськими вратами.

Відзначаючи особливе місце описаної пам’ятки 
в історії традиційного культового будівництва 
Волинського Полісся, слід підкреслити, що заслужену 
славу Покровської церкви з успіхом могли б розділити 
ще декілька подібних до неї тридільних триверхих 
храмів волинського типу і, передусім, розташована 
за 10 км на захід від неї Михайлівська церква 1770 
року. в с.Липному Волинської області. Проте, як і у 
випадку з тризрубними одноверхими храмами, серед 
найрізноманітніших зразків досліджуваної групи 
будівель також знайшлася одна унікальна дерев’яна 
церква з трьома верхами, аналогів якій на Поліссі 
знайти поки що не вдалося. Йдеться, звичайно, про 
Преображенську церкву 1730 року у містечку Тучин 
Рівненської області (рис.12), одному з найбільш 
давніх поселень Середнього Погориння, відомого 
своїм давньоруським городишем та замком XVI ст. з 
земляними валами, який височів колись над р.Горинню. 
Розташована у його північній частині дерев’яна церква 

Рис.12. Тучин. Рівненська обл. Спасо-Преображенська церква 1730 р. у Загальний вигляд. 
Фото В. Луца. 2007 р.
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зберегла найголовніші особливості свого первісного 
рішення, за винятком розібраного у 1864 р. опасання, яке 
було замінено на розвинений карниз, який оперезує зараз 
весь нижній ярус будівлі по периметру [7, с.200]. 

Композиційну основу цієї споруди складають 
три послідовно розташовані із сходу на захід зруби 
апсиди, нави та бабинця (у першому випадку гранчастої 
і в решті двох – чотиригранної форми), перекриті 
розвиненими двозаломними верхами восьмигранної 
форми з трьома світловими ліхтариками та маківками 
у вінчанні. Незважаючи на цілком традиційний 
характер використаної при будівництві тучинської 
церкви композиційної схеми, в архітектурі цієї будівлі 
знайла своє чи не найвище втілення загальна барокова 
спрямованість поліських дерев’яних церков волинського 
типу у ХVIII ст. Це проявилося, насамперед, у помітному 
збільшенні висоти храму і посиленні вертикальних 
пропорцій всіх його головних об’ємів у порівнянні з 
більш ранніми зразками культових будівель на території 
Волинського Полісся. Не менш показова й загальна 
тенденція до максимального ускладнення об’ємно-

просторового та художньо-декоративного рішення, 
що проявилося у пластичній, майже скульптурній, 
формі багатоступінчастих верхів в інтер’єрі, а також 
у вмілому вар’юванні формою та розташуванням 
віконних отворів. Невгамовне прагнення будівничих 
тучиннської церкви до максимального посилення її 
архітектурно-художньої виразності та їхня безперечно 
висока професійна майстерність у втіленні цього 
задуму, дозволили створити один з найбільш яскравих 
та справді неповторних зразків дерев’яних храмів 
волинської школи доби її найвищого розквіту.

На превеликий жаль, аналогії досліджуваної групи 
культових будівель з історією тридільних одноверхих 
храмів на території Волинського Полісся на цьому 
не скінчилися, обумовивши на рубежі ХVIII та ХІХ 
століть швидке згортання будівництва тут триверхих 
дерев’яних церков. Крім того, в архітектурі цих споруд 
(у Козаку, Маренині, Сторожеві, Садовому, Бережках на 
Рівненщині) також простежується помітне повернення 
до більш ранніх прототипів з властивими для них 
горизонтальними пропорціями, врівноваженістю 
мас, а інколи певним схематизмом і спрощеністю 
композиційного рішення. Чи не єдиним винятком з 
цієї песимістичної картини поступового занепаду 
тридільних триверхих храмів волинського типу на 
Поліссі є Преображенська церква 1801 р. у Маренині на 
Рівненщині, ефектно розташована на високому лівому 
березі р.Случ в самому центрі унікального природно-
ландшафтного комплексу “Надслучанська Швейцарія”. 
Вишукана композиція і підкреслено стрункі пропорції 
цієї навпрочуд виразної будівлі разом з розташованими 
неподалік руїнами старовинного Губківського замку, 
городищами й іншими свідченнями прадавньої історії 
Полісся приваблюють у цей унікальний куточок 
північної Рівненщини тисячі туристів.                                                                   

При всій повазі до розглянутих вище різновидів 
поліських дерев’яних храмів волинського типу, 
загальна картина розвитку цього яскравого явища 
була б неповною без згадки про найскладніші будівлі 
досліджуваної групи – хрещаті в плані церкви 
переважно з одним центрально розташованим верхом. 
Найбільш ранні зразки цих споруд зафіксовані у 
межиріччі Західного Бугу і Горині тільки на поч.
ХVIII ст. і преставлені двома храмами – у Новосілках 
на Рівненщині та в Дрозднях Волинської області. В 
середині ХVIII ст. кількість подібних будівель на 
території Волинського Полісся дещо збільшилася, але 
вони значно поступалися у кількісному відношенні 
іншим різновидам храмів волинського типу і зводилися 
у різних куточках регіону досить спонтанно, не 
утворюючи скільки-небудь усталеного ареалу свого 
поширення. Незважаючи на це, більшість вищезгаданих 
будівель (у Борках, Несвічі, Оссі, Рокитниці та Туропині 
Волинської області) цілком відповідали всім класичним 

Рис.13. Степань, Рівненська обл. 
Троїцька церква 1759 р. План і розріз. 

Обміри і креслення В. Завади.
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канонам досліджуваної локальної групи культових 
будівель, що проявлялося, зокрема, у використанні в 
нижньому ярусі переважно чотирикутних в плані зрубів, 
а в їхньому завершенні – традиційного беззаломного 
переходу до восьмикутного в плані рубленого верху.                                                                     

Одним з найбільших за розмірами і складних 
за композицією зразків п’ятизрубного, хрещатого 
в плані, храму волинського типу є Троїцька церква 
1759 р. у містечку Степані на Рівненщині (рис.13), 
яка відрізняється від інших будівель цього різновиду 
поєднанням прямокутних (бічні притвори і бабинець), 
квадратного (нава) і шестикутного (вівтар) в плані 
зрубів. Не меншим різноманіттям форм і прийомів 
позначене і перекриття пам’ятки, побудоване на 
використанні пластичних п’ятисхилих дахів (над 
бічними приділами), восьмиграного рубленого верху 
на чотирьох парусах з світловим ліхтариком (над 
навою) та декоративних каркасних бань з плоскою 
стелею в інтер’єрі (над бабинцем і вівтарем). Вміле 
варiювання в архітектурі Троїцької церкви різними 
засобами композиційної виразності ще більше 
посилюється завдяки поєднанню прямокутних та 
гранчастих зрубів відповідно на першому та другому 
ярусах бічних приділів. Композиційною домінантою 
степанської церкви є порівняно високе і добре освітлене 
приміщення її центральної нави, перекрите, на відміну 
від бічних об’ємів, розвиненим восьмигранним верхом 
на чотирьох парусах з світловим ліхтариком [7, с.198]. 
Головна роль нави найбільш повно і послідовно 
простежується в інтер’єрі споруди, чому сприяє не 
тільки менша висота і освітленість решти приміщень, 
але й зосередження тут головних пластичних акцентів 

інтер’єру пам’ятки - монументального триярусного 
іконостасу з царськими вратами, обхідної галереї 
(хорів) з елементами різьбленого декору та інш. 
Перелічені особливості Троїцької церкви у Степані, 
помножені на відсутність скільки-небудь подібних 
до неї за складністю композиційного і пластичного 
рішення хрещатих храмів, дозволяє віднести її до 
найбільш довершених і рідкісних зразків дерев’яних 
храмів волинського типу на території Полісся. 

Завершуючи це невелике дослідження процесу 
формування і розвитку традиційного сакрального 
будівництва на території Волинського Полісся, 
відзначимо лише унікальне різноманіття зафіксованих 
тут різновидів дерев’яних храмів, пов’язаних з 
відмінностями історичного розвитку окремих куточків 
цього стародавнього регіону України та з рідкісним 
різноманіттям природних ландшафтів поліського 
краю. Не будемо забувати при цьому, що своєрідне 

“випробування часом” пройшли лише тридільні церкви з 
одним центрально розташованим верхом, які зводилися 
на всій території Волинського Полісся починаючи від 
перших напівархаічних храмів 1500-х рр. і кінчаючи 
останніми, щедро приправленими класицизмом, 
неоготикою та іншими стильовими течіями ХІХ ст., 
спорудами. Завдяки цьому в їхній архітектурі 
відбивалися всі найголовніші етапи історичної еволюції 
храмів волинського типу та їх найрізноманітніші 
модифікації, що робить цю своєрідну групу поліських 
дерев’яних храмів не тільки надзвичайно цінним 
джерелом у дослідженні традиційного сакрального 
будвництва Волинського Полісся, але й своєрідною 
візитною карткою цього явища. 
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