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ДО ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ТИПОЛОГІЧНОЇ АТРИБУЦІЇ
ВОЛИНСЬКИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМІВ XVI - XVII СТОЛІТЬ

Однією з найважливіших умов об єктивного,
всебічного і науково обгрунтованого дослідженння
будь-якого об єкта архітектурної спадщини,
починаючи з окремої будівлі і кінчаючи певною
художньо-стильовою течію або архітектурною школою
є, як відомо, визначення його місця у контексті
історичного розвитку відповідної типологічної
групи і, врешті-решт, всього будівельного мистецтва
в цілому. Для найбільш давніх пам яток української
дерев яної архітектури це ускладнюється,
передусім, нетривким характером використаного в них
будівельного матеріалу, що призвело, з одного боку,
до руйнації та втрати багатьох унікальних зразків
традиційного сакрального будівництва України,
а з іншого - до складного нашарування в цих
спорудах численних перебудов та елементів пізнішого
походження. Цілком природно, що комплексне
дослідження і оцінка подібних споруд передбачає
не лише встановлення головних етапів та

особливостей їх будівельної історії, але й відтворення
на цій підставі первісного вигляду храму до його
перебудови. Аніскільки не применшуючи наукову
значимість подібної реконструкції, зауважимо, що
вона спрямована переважно на атрибуцію окремих
об єктів традиційного вітчизняного
храмобудування і є важливою, проте не єдиною підставою для їх
історико-типологічної оцінки у контексті складної
багатовікової еволюцї художньо-стильових,
морфологічних та регіональних характеристик
досліджуваного явища [1].

Звичайно, успішне розв язання цієї задачі багато
в чому залежить від врахування загальної картини
розвитку зазначеної групи культових будівель і
вимагає використання якомога ширшого кола

історичних джерел починаючи від різноманітних
іконографічних свідчень (стилізованих зображень
на стародавніх гравюрах, акварелях і рисунках,
старих фотографій, матеріалів натурного обстеження
тощо) і кінчаючи письмовими згадками в архівних
документах. Важливо підкреслити, що звернення до
зазначених іконографічних і письмових матеріалів з
історії традиційного сакрального будівництва
України особливо зросло останнім часом, інколи цілком
заміняючи такий загальновизнаний та перевірений
багатьма поколіннями дослідників цього явища
метод вивчення та оцінки старовинних зразків
дерев яного зодчества як їх натурне обстеження
[2]. Разом з тим, аналіз подібних робіт свідчить про
те, що вищезгадані історичні джерела охоплюють

порівняно пізні періоди розвитку традиційного
вітчизняного храмобудування (здебільшого XIX і,
особливо, XX ст.), в той час як більш ранні і складні
для дослідження фази його багатовіковікової
історії в багатьох випадках залишаються без будь-
якого джерелознавчого забезпечення. Внаслідок
цього головною (а подекуди й єдиною) підставою
для історико-типологічної атрибуції найдавніших
пам яток української дерев яної архітектури стають
матеріали їх натурного обстеження, що за
відсутності додаткових іконографічних і письмових
джерел може призвести до певних помилок або
неточностей у дослідженні цього явища.

Це добре простежується на прикладі таких
класичних зразків дерев яних храмів поч. XVI ст.
як Святодухівська церква у Потеличі і церква
Воздвижения Чесного Хреста у Дрогобичі
(обидві - Львівської області), історико-типологічна
атрибуція яких має свою досить показову історію.
Як відомо, ці пам ятки споріднені використанням
властивої для найдавніших зразків традиційних
культових будівель тридільної схеми плану з архіч-
ним чотирисхилим наметом над навою, ускладненої
влаштуванням восьмигранного верху над вівтарним
(у Потеличі) або західним (у Дрогобичі) зрубами.
Це дозволило М. Драгану включити обидві
вищезгадані споруди до створеної ним у 1930-х рр.
«Систематики форм» у традиційному сакральному
будівництві України у складі особливої групи три-
дільних двоверхих церков, розмістивши їх у різних
типологічних «нішах» - «з верхом на наві та
вівтарі» і «верхом на наві та бабинці» [3, с.77-79].
Незважаючи на безумовний авторитет одного з
найвидатніших засновників вітчизняного архітек-
турознавства, відкриті пізніше історичні свідчення
дозволили дещо переглянути висновки М. Драгана
щодо первісного вигляду обох вищегаданих
церков. Зокрема, восьмигранний верх над вівтарним
зрубом потелицького храму виник лише у 1736 р.
внаслідок капітальної перебудови цієї споруди
майстром К. Домініковичем, в той час як до
зазначеної реконструкції вона являла собою класичний
зразок старовинної української тридільної церкви
з одним верхом архаічної чотирисхилої форми [4].
Схожі висновки щодо первісного вигляду іншої,
дрогобицької, пам ятки можна знайти і в
монографіях, каталогах, довідниках та науково-популярних
виданнях 1970-2000-х рр. [5], що зайвий раз
свідчить про важливу роль комплексного дослідження
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Рис.І. Церква Іоанна Богослова 1595 р. у с. Синів на
Рівненщині. Фото автора, 1980 р.

об єктів архітектурної спадщини з метою більш
об єктивного, всебічного та науково обґрунтованого
вивчення історії зодчества.

Звичайно, подібні випадки уточнення
первинної історико-типологічної атрибуції найдавніших
зразків традиційного сакрального будівництва
України трапляються не так часто, що, з одного
боку, підштовхує дослідників до пошуків нових
історичних свідчень, а з іншого - перетворює
натурне обстеження цих унікальних будівель
у головне джерело існуючих уявлень про ранні
стадії формування вітизняного храмобудування.
Безперечно, об єктивність та наукова значимість
інформації, одержаної на підставі таких первинних
і, значною мірою, емпірічних досліджень, можуть
бути досягнуті, насамперед, за умови істотного
розширення кола залучених до порівняльного аналізу
архітектурних аналогів та максимального
врахування загального історичного контексту
досліджуваного явища. Цілком природно, що наукова цінність
такої комплексної оцінки найдавніших пам яток

дерев яного зодчества особливо зростають у
випадках, коли вони, на відміну від згаданих вище
потелицького та дрогобицького храмів, належать
до числа маловідових і, тим паче, малодосліджених
зразків традиційного вітчизняного храмобудування.
Особливе місце у цій досить чисельній групі куль-

Рис.2. Церква Іоанна Богослова у с. Синів на
Рівненщині. План та поздовжній розріз до перебудови.

Реконструкція В. Завади.

Рис.З. Церква Іоанна Богослова у с. Синів Рівненської
області. Загальний вигляд до перебудови.

Реконструкція В. Завади.
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Рис.4. Церква Різдва Богородиці 1614р. в смт.Ратно
Волинської області. Фото автора, 1987р.

Рис. 5. Церква Різдва Богородиці в смт. Ратно
Волинської області. План та південний фасад

до перебудови. Реконструкція В. Завади.

Рис. 6. Церква Різдва Богородиці в смт. Ратно
Волинської області. Фрагмент інтер єру.

тових будівель посідає церква Іоанна Богослова
1595 р. у невеличкому селі Синів Рівненської
області, яке загубилося серед мальовничих пагорбів
Східної Волині між старовинними містечками
Корцем та Гощею.(рис.І).

Архітектурно-планувальну основу пам ятки
складають послідовно розташовані із заходу на схід
приміщення бабинця, нави і вівтаря відповідно
прямокутної, квадратної та шестикутної в плані форми,
ускладнені влаштуванням на захід від бабинця
просторого притвору з двома окремими входами

до церкви (з півдня і заходу), а також симетричних
по відношенню до вівтарного зрубу приміщень
паламарні та ризниці. Домінуючу роль у композиції
храму відіграє його центральний об єм,
перекритий розвиненим двоярусним верхом восьмикутної
в плані форми, який набагато складніше за своєю
пластикою і вище прилеглих до нього із заходу
і сходу об ємів бабинця та вівтаря, завершених
невисокими каркасними дахами відповідно дво- і
п ятисхилої форми. Натурне обстеження синівської
церкви свідчить про те, що її сучасний вигляд
відбиває цілу низку пізніших перебудов та ремонтів,
хоча найважливіші архітектурно-конструктивні
елементи будівлі XVI ст. залишилися практично
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незмінними. Не заглиблючись у деталі зазначеного
обстеження і відтворення на цій підставі первсного
вигляду споруди, розглянутих автором в окремому

дослідженні [6], відзначимо, що до вищезгаданих
перебудов церква Іоанна Богослова у селі Синів
являла собою класичний зразок волинського три-
дільного одноверхого храму з традиційноб
обхідною галереєю на стовпцях - опасанням (рис.2, 3).

Попри цілковиту відповідність первісного
рішення, пам ятки характерним ознакам
традиційного сакрального будівництва Волині, її архітектура
відрізняється цілою низкою нових композиційних
та конструктивних особливостей, невідомих в
решті найдавніших дерев яних храмів волинського
типу на зразок Благовіщенського собору 1505 р.
в Ковелі або Преображенської церкви 1560-х рр.
у селі Нуйно Волинської області [7]. Серед них
особливо слід виділити влаштування в основі
центрального верху додаткового рубленого залому,
який згідно з раніше згадуваним дослідженням
синівського храму став найбільш раннім випадком
використання цього конструктивного прийому не
лише у волинському, але й в усьому вітчизняному
храмобудуванні в цілому [8]. Важливо відзначити,
що поява цього рядового, на перший погляд,
елементу у структурі традиційного рубленого верху
помітно посилило композиційну та пластичну
виразність внутрішнього простору храму і стала
визначальним кроком на шляху до подальшого

підвищення архітектурно-художніх та конструктивних
харакреристик української дерев яної церкви.
Реальну історичну роль цього новаторського на той
час прийому можна збагнути лише в контексті
глибоких змін у загальній стилістичній спрямованості
вітчизняного зодчества, пов язаних з поступовим
виходом на провідні позиції барокових тенденцій
та їхньою взаємодією з домінуючими у XV-XVI ст.
у більшості регіонів України (включаючи,
насамперед, Галичину і Волинь) ренесансними принципами
та прийомами.

Слід відзначити, що у деяких випадках
перебудови волинських дерев яних церков були пов язані
не стільки з нетривким характером використаного
в них будівельного матеріалу, скільки з їх
особливим, культовим, призначенням. Високий
соціальний статус і престижність храму в очах громади
обумовлювали її традиційно шанобливе та глибоко
сакральне ставлення до старовинних культових

будівель та їхніх елементів, досить часто
проявляючись у використанні при будівництві нової церкви
«матеріалу старого храму». З іншого боку,
специфічне призначення досліджуваної групи будівель
в умовах складних міжконфесійних відносин на
Волині наприкінці XVIII-ro і, особливо, у ХІХ-му
століттях у деяких випадках призводило до ціле-
спрямовпаного знищення суто зовнішніх атрибутів
попередньої конфесії на зразок «уніатського»
опасання або двосхилого даху з бароковою маківкою

на гребені. Найчастіше подібна реконструкція
найдавніших дерев яних храмів регіону здійснювалася
у п.пол. XIX ст. «с целью придания храму истинно
православного вида», супроводжуючись при цьому
влаштуванням над навою замість первісного даху
чотирисхилого декоративного намету з
характерною цибулястою маківкою у вінчанні.

Особливий інтерес в цьому відношенні
становить церква Різдва Богородиці 1614 р. з
старовинного поліського містечка Ратно Волинської
області - найбільш ранній на території досліджуваного
регіону зразок дерев яного храму, який згідно з
історичними джерелами зводився як уніатський
(рис.4). Первісну основу зазначеної будівлі
складають монументальний об єм квадратної в плані нави,
а також розташована на південь від неї гранчаста
апсида, до яких у 1882 р. було прибудовано
триярусну наметову дзвіницю (з каркасним бабинцем-
переходом до нави) і два симетрично розташовані
приміщення при вівтарі (на захід і на схід від нього).
Якщо перелічені зміни чітко зафіксовані у
письмових джерелах та порівняно легко простежуються
завдяки особливому художньо-стильовому і
конструктивному рішенню храму, то характер його
першої капітальної реконструкції у 1793 р. дозволяє
відтворити згадка відомого дослідника волинських
старожитностей О. Цинкаловського про наявність
у ратнівській церкві в давнину двох рядів стовпів,
які розділяли її центральне приміщення на три
частини - одну головну і дві бічні нави [9]. Характерна
поздовжньо-осьова композиція внутрішнього
простору нави до вищезгаданої реконструкції свідчить
про те, що первісно це приміщення було перекрите
традиційним для подібних будівель високим
двосхилим дахом з невеличкою декоративною

маківкою на гребені (рис.5).
Не меншої уваги в архітектурно-планувальному

рішенні церкви Різдва Богородиці заслуговують
також і витягнуті у поздовжньому напрямку
пропорції вівтарного зрубу, художньо-стильова
спорідненість якого з апсидами готичних костьолів
Литви, Польщі, Чехії і деяких інших країн Європи
не викликає сумніву [10]. До цього слід додати і
такі характерні для досліджуваної групи
сакральних будівель ознаки як південна орієнтація вівтаря
старого ратнівського храму, а також просторова
відкритість цього приміщення до нави, що досить
рідко зустрічалося в архітектурі найдавніших
дерев яних храмів Волині. Перелічені особливості
Різдвобогородицької церкви, помножені натриділь-
ну структуру нави, а також характерну художньо-
стильову спрямованість її внутрішнього оздоблення
(рис.6), переконливо свідчать про помітний вплив
на об ємно-просторове і декоративно-пластичне
рішення цієї пам ятки специфічних вимог літургії
і композиційних принципів західноєвропейського
культового зодчества, що цілком правомірно можна
пов язувати з ранніми стадіями впровадження унії
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Рис. 7. Покровська церква поч. XVII cm. в с. Любитів
Волинської області. Фото автора, 1990 р.

Рис. 8. Покровська церква в с. Любитів
Волинської області. Фрагмент інтер'єру.

у традиційному сакральному будівництві Волині та
всієї України в цілому [11].

Складна будівельна історія архітектурної
пам ятки у Ратному далеко не вичерпує численних
випадків подібної перебудови найдавніших
безверхих храмів регіону, в чому легко переконатися на
прикладі ще однієї будівлі XVII ст. - Покровської

церкви у селі Любитів на Ковельщині (рис.7).
Щоправда, точна дата будівництва згаданого храму
в жодному з історичних джерел не наводиться,
проте у деяких працях 1900-х рр. з історії
Волинської єпархії зазначається, що в цей час любитів-
ська церква була «дуже давньою» і в 1794 р. була
відремонтована [12, с.473]. Ще пізніше, у 1830 р.,
Покровську церкву «було піднято на фундамент»,
а в 1871 р. «церква набула православного вигляду»,
для чого замість первісного даху над навою, як і
в описаному вище ратнівському храмі, було
влаштовано невисокий чотирисхилий намет з досить
великою декоративною маківкою у завершенні, а з
півночі до зрубу нави було прибудовано двоярусну
наметову дзвіницю [13, с.474]. Крім того, на захід і
схід від апсиди з явилися два симетрично
розташовані об єми допоміжних приміщень, що обумовило
переміщення у південному напрямку обох
первісних вікон на західній та східній стінах вівтарного
зрубу, а також відповідні зміни у розташуванні
вікон нави, які після реконструкції опинилися дещо
нижче від первісних. Загальну картину зроблених
у XIX ст. перебудов храму завершило посилення
двох його найдавніших зрубів «лисицями» і ша-
лювання стін будівлі дошками з внутрішнього та
зовнішнього боків, внаслідок чого їхня товщина
досягла 50 см.

Попри досить значну питому вагу пізніших
нашарувань в архітектурі Покровської церкви, аналіз
її композиційних, пропорційних і конструктивних
особливостей дозволяє припустити, що найбільш
вірогідною датою її будівництва була перша пол.
XVII-ro ст., коли вона складалася з прямокутної,
витягнутої у поздовжньому напрямку нави і
прилеглої до неї з півдня квадратної апсиди, перекритих
каркасними дахами відповідно дво- та трисхилої
форми. На користь подібного припущення свідчить
не лише властива для багатьох зведених в цей час

на Волині безверхих храмів південна орієнтація
апсиди, але й досить великий фігурний виріз між
навою та вівтарем, який максимально об єднує
обидва приміщення у єдине прострове ціле.
Перелічені особливості любитівської церкви, помножені
на характерні художньо-стильові ознаки царських
врат (рис. 8) і деяких інших елементів первісного
внутрішнього убранства храму, які збереглися
в інтер єрі пам ятки, свідчать про певний вплив
на її архітектуру західноєвропейського
культового зодчества, найбільш помітний саме у першій
пол. XVII ст. на ранніх стадіях впроваження Унії
у традиційному храмобудуванні Волині. Таким
чином, первісна основа Покровської церкви у
вигляді двох посилених по периметру «лисицями» та
прихованих під пізнішою шалівкою зрубів дійшла
до нашого часу, що й становить головну особливість
пам ятки в якості об єкта комплексної історико-
типологічної оцінки та атрибуції.
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Важливо відзначити, що складні відносини між
різними конфесійними течіями на Волині у XIX ст.
проявлялися і в зовсім іншому, протилежному за
своєю сутністю, характері перебудов найдавніших
дерев яних храмів регіону, проявляючись,
насамперед, у маскуванні традиційних рублених верхів
у масиві пізнішого каркасного даху. Зовнішня
форма храму після подібної реконструкції наближалася
до сакральних будівель хатнього типу, що добре
простежується на прикладі Покровської церкви
1661 р. у селі Велимчому Волинської області (рис.9).
Щоправда, офіційною датою будівництва цього
храму у всіх класичних працях з історії Волинської
єпархії вважається 1810 р. [14], хоча, як показало
обстеження пам ятки, наведена дата відображає
лише зафіксовану в письмових джерелах пожежу
Покровської церкви і проведену невдовзі після
цього капітальну реконструкцію споруди.
Важливо підкреслити, що зазначена перебудова старого
велимчанського храму була здійснена настілько
вдало, що знайти ззовні різні хронологічні пласти
в архітектурі цієї досить цілісної будівлі не так
просто, чому сприяє влаштування над усіма її зрубами
спільного даху, а також однакова ширина приміщень
бабинця та нави.

Набагато більше первісних рис Покровської
церкви збереглося в інтер єрі храму,
композиційною домінантою якого є розвинутий вгору і
перекритий архаічним рубленим склепінням
чотирисхилої форми з традиційним світловим ліхтариком
у вінчанні, завдяки чому у структурі внутрішнього
простору пам ятки добре простежується властива
для неї до вищезгаданої перебудови схема три-
дільного одноверхого храму (рис. 10). Крім досить
архаїчної конструкції склепінчастого перекриття
над навою, невідомої у XIX ст. у традиційному
сакральному будівництві Волині, обстеження
інтер єру споруди дозволило встановити, що
існуючий зруб бабинця пов язаний з центральним лише
за допомогою з єднувальних стовпів і, до того ж,
помітно відрізняється від останнього за розмірами
та технікою обробки брусів. Це дозволяє
припустити, що перекритий рубленим склепінням
центральний зруб храму, як і конструктивно пов язана
з ним вівтарна частина споруди, є первісними
елементами старої велимчанської церкви 1661 р.,
частково зруйнованої під час пожежі 1810 р. [15].
З погляду на це цілком зрозумілим слід визнати
не лише появу у Покровській церкві нового зрубу
бабинця, збудованого у тому ж таки 1810р. замість
старого, знищеного пожежею, західного зрубу, але
й збільшення ширини нового бабинця до розмірів
нави і певне уподібнення споруди завдяки цьому
до волинських дерев яних церков хатнього типу.

Звичайно, наведений приклад зовнішнього
перевтілення тридільного одноверхого храму в с.
Велимчому у безверхий шляхом влаштування над
його рубленим перекриттям каркасного даху далеко

Рис.9. Покровська церква 1661-1810р. в с.Велимче
Волинської області. Фото автора, 1981 р.

Рис. 10. Покровська церква в с.Велимче
Волинської області. План і поздовжній розріз.

Обміри і креслення В. Завади.

не вичерпує всіх випадків подібної реконструкції
у традиційній сакральній архітектурі Волині, що
добре простежується на прикладах Успенської
церкви 1589 р. у Качині [16], Варваринської церви
1629 р. у Машеві (рис. 11), Дмитрівської церкви
1676 р. у Згоранах (рис. 12) Волинської області і
деяких інших храмів XVI-XVII ст. на території
регіону. Ще більше ускладнюється процедура
історико-типологічної атрибуції досліджуваної
групи культових споруд у випадку заміни первісного
рубленого верху його каркасною копією, про що
свідчить, наприклад,, складна будівельна історія
Троїцької церкви 1663 р. у селі Судче (рис. 13) під
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Рис. 11.Варваріпіська церква 1629р. у с.Маиіів Волинської Рис. 12.Дмитрівська церква 1676р. у с.Згорани
області. Фото поч.ХХ cm.З фондів ІІМК РАН. Волинської області. Фото автора, 1982 р.

Рис. 13. Троїцька церква 1663 р. у с. Судче Волинської
області. Фото поч.ХХ cm. З фондів ІІМК РАН.

Любешовим, детальніше розглянута в окремому
дослідженні [17]. Не менш проблемною є комплесна
оцінка і визначення місця таких будівель в історії
традиційного волинського храмобудування в разі
заміни більшої частини первісних зрубів водночас
з цілковитою зміною їх розмірів, форми, пропорцій
чи висоти, що добре простежується на прикладі По-
кровської церкви XVII ст. в Оконську Волинської
області (рис. 14). І, нарешті, зовсім заплутаною для
дослідження може стати будівельна історія (а, отже,
й скільки-небудь об єктивна оцінка) найдавніших
дерев яних храмів регіону у випадку поєднання

Рис. 14. Покровська церква XVII ст. в с. Оконськ
Волинської області. Фото автора, 1988 р.

в процесі їх пізніших ремонтів, принаймні, кількох
з вищезгаданих перебудов, в чому неважко
переконатися на прикладах такої «комплексної
реконструкції» архітектурних пам яток у Градиську або
Ситниці Волинської області.

Попри цілком зрозумілі трудощі, які виникають
в процесі вивчення, відтворення первісного
вигляду і, особливо, історико-типологічної оцінки
цих гранично ускладнених численними
перебудовами культових будівель, багатьом дослідникам
все ж таки вдалося розшифрувати їх драматичну
будівельну історію. Досить показовим в цьому
відношенні є приклад Дмитрівської церкви першої
пол. XVII ст. у селі Граддя Маневицького району
Волинської області, яка подібно до багатьох старих
дерев яних храмів регіону зазнала на протязі своєї
понад трьохсотрічної історії зазнала чимало
пізніших перебудов і ремонтів, досить помітно
змінивши внаслідок цього первісне об ємно-просторове і
конструктивне рішення. Це стосується, передусім,
чотирисхилого наметового верху над навою, первіс-
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Рис. 15. Дмитрівська церква XVII cm. в Градді
Волинської області. План і поздовжній розріз.

Обміри та креслення В. Завади.

Рис. 16. Дмитрівська церква в Градді
Волинської області. Реконструкція В. Завади.

ну рублену конструкцію якого на поч. XVIII ст. було
замінено на каркасний дах аналогічної
пірамідальної форми водночас з влаштуванням у головному
приміщенні храму невисокої плоскої стелі на
різьбленому сволоку з позначеною на ньому датою цієї
реконструкції у 1714 р. (рис. 15). На користь цього
припущення свідчать численні випадки перебудови
первісних рублених верхів волинських дерев яних
храмів на їхні каркасні копії на зразок вищезгаданої
Троїцької церкви у селі Судче Любешівського ра-

Рис. 17. Церква Різдва Богородиці 1643-1784рр. у
с.Здомишель Волинської області. План і поздовжній

розріз. Обміри та креслення В. Завади.

йону Волинської області (рис. 13). Незважаючи на
реконструкцію завершення Дмитрівської церкви і
прибудову до неї зрубу бабинця, принципове
композиційне і конструктивне рішення обох її первісних
зрубів (прямокутної в плані нави і розташованої на
схід від неї квадратної апсиди), як і склепінчаста
конструкція чотиригранного наметового верху над
вівтарним приміщенням в цілому залишилися
незмінними, що дозволяє скласти уявлення про
найбільш архаічні різновиди волинських двозрубних
храмів з двома верхами (рис. 16).

Ще один важливий і, певною мірою,
дискусійний аспект досліджуваної проблеми полягає в іс-
торико-типологічній оцінці пам яток традиційного
сакрального будівництва, в яких первісні і пізніші
за походженням елементи не лише органічно
поєднуються один з одним, але є цілком рівнозначними
в історико-архітектурному та художньо-стильовому
відношеннях. Особливо показовою в цьому
відношенні є церква Різдва Богородиці у селі Здо-
мишель Ратнівського району Волинської області,
надзвияайно виразна й оригінальна архітектура
якої цілком визначається капітальною
реконструкцією храму у 1784 р., що й зафіксовано у
переважній більшості історичних джерел [18]. Разом з
тим, у перекритті нави використаний унікальний
різновид рубленого склепіння, який зберігся від
старого здомишлянського храму 1643 р. і являє
собою властивий для найдавніших дерев яних
церков України пірамідальний верх чотиригранної
форми, ускладнений влаштуванням у нижніх кутах
перекриття чотирьох невеликих додаткових граней
(рис. 17). Це дозволяє віднести своєрідну конструк-
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цію перекриття у приміщенні нави церкви Різдва
Богородиці до маловідомих прийомів рубленого
склепіння перехідного типу від чотирьохгранного
до восьмигранного, що надає цій пам ятці
особливої історико-архітектурної та наукової цінності
попри відносно невелику питому вагу подібного
елементу у структурі споруди.

Водночас з цим історико-архітектурна цінність
здомишлянського храму далеко не вичерпується

наявністю у його структурі вищезгаданого
будівельного архаїзму, багато в чому визначаючись
архітектурно-художньою виразністю зведеної
у 1784 р. споруди. її композиційну основу
складають три головних планувальні і об ємно-прострові
елементи - прямокутний, витягнутий у
поперечному напрямку бабинець з дзвіницею на другому
і третьому ярусах, прямокутне, витягнуте у
поздовжньому напрямку приміщення нави з
традиційними «хорами» у західній частині, а також
гранчаста апсида з двома симетрично розташованими

об ємами допоміжних приміщень при вівтарі. Всі
вищезазначені частини пам ятки мають однакову
висоту та композиційно об єднані спільним
двосхилим дахом з пластичними заокругленнями на її
західному та східному фасадах. Особливу
виразність здомишлянському храму надає шестикутна
в плані дзвіниця над бабинцем, скульптурна
пластика якої вміло підкреслена ажюрною аркадою-
галереєю третього ярусу. В цілому ж архітектура
Різдвобогородицької церкви відрізняється тонким
моделюванням форми та вишуканими
пропорціями, що, в комплексі зі своєрідною ремінісценцією
готичного типу храму з дзвіницею над бабинцем та
архаічним склепінням над навою, дозволяє
віднести цю пам ятку до числа найбільш поліфонічних,
оригінальних та складних для історико-типоло-

гічної атрибуції зразків традиційного волинського
храмобудування.

Звичайно, наведені вище приклади не
вичерпують всього різноманіття ймовірних перебудов
найдавніших дерев яних храмів на території
досліджуваного регіону, а отже й всієї складної палітри
існуючих зараз підходів до їх комплексної історико-
типологічної оцінки. Виявлення первісних рис
кожної такої пам ятки у складному переплетінні різних
за своєю хронологією, характером та походженням
будівельних нашарувань, безперечно, має важливе
наукове значення, дозволяючи уточнити існуючі
уявлення про типологічні, художньо-стильові та
регіональні особливості традиційної культової
архітектури Волині і всієї України в цілому. Разом з тим,
аніскільки не применшуючи ролі таких локальних,
«разових» досліджень окремих історичних будівель,
слід звернути увагу на необхідність поглиблення їх
порівняльного аналізу та систематизації з метою
подальшого розширення науково-методичної бази
теорії реставрації. Ще більш перспективним є, на
наш погляд, використання таких досліджень при
розробці однієї з найбільш актуальних і популярних
в наш час проблем сучасного архітектурознавства,
пов язаної з вивченням універсальних
закономірностей та механізмів трансформацій у структурі
історичного середовища і його окремих елементів.
Адже без глибокого розуміння анатомії подібних
процесів, найбільш просто та наочно виявлених
у своєрідній логіці пізніших перебудов
найдавніших зразків традиційного вітчизняного
храмобудування, важко розраховувати на прийняття
скільки-небудь оптимальних рішень в галузі сучасних і,
особливо, майбутніх проблем розвитку історичних
ландшафтів України.
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В статті розглядаються найбільш відомі приклади будівництва дерев яних церков на Волині XVI -
XVIII ст. та їх відображення в процесі детального дослідження історичних і типологічних характеристик
цих будівель. Незважаючи на деяку випадковість і фрагментарність ці приклади можуть прояснити існуючі
особливості стилістичних, регіональних і типологічних вирішень традиційного храмового будівництва на
Волині і в Україні загалом. Окрім того, розширення таких досліджень уможливить підхід до вирішення
однієї з найбільш важливих і актуальних проблем архітектурної науки - розкриття універсальних законів
і механіків трансформації в структурі історичного середовища і його особливих елементів.

The article discusses the most notable examples of later accretions in Volyn wooden churches of XVI-
XVII centuries and their reflection in the process of a comprehensive study of historical and typological assessment
of buildings. Despite some arbitrariness and fragmented these examples they can clarify the existing notions of
stylistic, regional and typological features traditional sacred building in Volyn and all Ukraine as a whole. In
addition, a further generalization and extension of such studies will approach to solving one of the most important
and urgent problems of architectural science - the discovery of universal laws and mechanisms of transformation
in the structure of the historic environment and its individual elements.
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