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Анотація. Характерною ознакою традиційного
сакрального будівництва України є складна територіальна
організація, обумовлена існуванням різних регіональних
течій. Особливе місце у дослідженні цього феномену
посідає історичне Погориння унікальна система
невеликих удільних князівств, яка сформувалася в добу
Середньовіччя вздовж давнього «погоринського
шляху» (на території сучасної Рівненської і прилеглих до
неї районів Тернопільської та Хмельницької областей,
а також Південної Білорусі). Збереження у наступні
історичні періоди визначальної ролі цього своєрідного
союзу середньовічних міст-держав у житті регіону і
властивої для нього поліцентричної структури дозволяє
припустити існування на території Погориння не менш
розгалуженої та складної системи самобутніх течій
традиційного сакрального будівництва. Головний
висновок дослідження  існуючі відмінності в архітектурі
дерев'яних храмів Нижнього Погориння сформувалися
всупереч однорідним природно-ландшафтним умовам
Припятського Полісся, відбиваючи у своєму
локальному різноманітті глибинні історичні основи своєрідної
культури досліджуваного регіону.
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Серед найбільш характерних ознактрадиційного вітчизняного храмобудування, які
вже понад століття викликають незмінний

інтерес вітчизняних і зарубіжних дослідників,
особливе місце посідають досить значні відмінності
в історичному розвитку цього явища у різних
регіонах України. Не випадково визначальним критерієм
історико-типологічної оцінки і атрибуції українських
дерев яних храмів, як правило, виступає їх
приналежність до певної регіональної течії, локальної
школи або невеликого будівельного осередку, що
добре простежується як на прикладі більшості
фундаментальних історико-архітектурних досліджень,
так і різноманітних науково-популярних видань,
путівників і фотоальбомів. Цікаво, що перші спроби
осмислення цього регіонального феномену у роботах
X. Вовка, В. Залозецького, М. Макаренка, Є.
Сочинського, В. Січинського, В. Щербаківського та інших
фундаторів вітчизняного архітектурознавства
обмежувалися здебільшого дослідженням загальних
особливостей традиційного культового будівництва
у різних регіонах України. Лише згодом, у другій
половині XX ст. у працях Г. Логвина, І. Могитича,
С. Таранушенка, П. Юрченка та інших авторів у
межах цих же регіонів почали виділятися окремі локальні
школи, групи або типи дерев яних храмів1.

Особливо слід підкреслити, що завдяки
вищезгаданим дослідженням традиційного вітчизняного
храмобудування вдалося відкрити досить складний,
розгалужений характер його територіальної
організації і, що не менш важливо, виявити цілу низку
визначальних для її формування факторів. До них
слід віднести, наприклад, широку участь громади
у виборі певної сакральної будівлі в якості зразка для
зведення нової дерев яної церкви, відстань від місця
її будівництва до зазначеного прототипу (або, що не
менш важливо, відстані від первісного розташування
існуючого храму при його покупці та перенесенні
на інше місце для реконструкції), умовний ареал
діяльності запрошених для здійснення проектних
або будівельних робіт майстрів тощо. На жаль, ці
важливі спостереження та висновки охоплювали
лише деякі райони Українських Карпат, Волині,
Полісся і, певною мірою, Слобожанщини та Сіверщини,
в той час як регіональне осмислення таких цікавих
в історико-культурному і архітектурно-художньому
відношенні місцевостей як Поділля або
Наддніпрянщина і досі залишається на рівні констатації
загальних характеристик традиційного сакрального
будівництва на території цих історичних областей.

1 Завада В. До питання про територіальну неоднорідність
традиційної сакральної архітектури України // Сучасні
проблеми архітектури та містобудування. Вил. 27.К.:: КНУБА,
2011. С. 14-27.
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Архітектурна спадщина Волині. Випуск б

Рис. 1. Онуфріївська церква, у с. Переходичі Рівненської
області. Поч. XVIII ст. Фото з архіву КиївНДІТІАМ, 1979.

Fig. 1. St. Onuphrius Church in the Perechodychi village in Rivne
Oblast. Beginning of 18th century. Photo from the KyivNDITIAM

archive, 1979

Нерівномірність вивчення досліджуваного
феномену чи не найбільше позначилася на
рівні існуючих уявлень про особливості дерев яних
храмів Погориння  добре відомої в давнину
історичної місцевості на північному заході України,
назва якої досить давно зникла навіть зі сторінок
науково-популярних видань, не говорячи вже про

відсутність будь-яких фундаментальних досліджень
архітектурної спадщини регіону. Це викликає тим
більший подив, що на цій досить значній за
площею території (яка охоплює сучасну Рівненську,
північну частину Тернопільської і Хмельницької
областей, а також прилеглі райони Південної
Білорусі) в добу Середньовіччя існувала унікальна
система невеликих, розташованих вздовж давнього

погоринського шляху удільних князівств 

Острозького, Дорогобузького, Пересопницького, Сте-
панського, Дубровицького тощо2. Незважаючи
на їхнє формальне входження згодом до складу
інших державних утворень (Галицько-Волинського
князівства, Луцької землі, Брест-Литовського
воєводства та ін.), Степань, Дубровиця, Остріг та інші
стародавні центри Погориння і надалі відігравали
визначальну роль у торговельно-економічному,
політичному і культурному житті регіону, зберігаючи
властиву для нього поліцентричну структуру. Ця
характерна особливість досліджуваної історичної

2 Андрияшев А. Очерк истории Волынской земли до
конца XIV столетия. К., 1887. С. 31-38; Теодорович Н. Волынь
в описаниях городов, местечек и сел в

церковно-историческом, географическом, этнографическом, археологическом
и других отношениях. -... С. 835; Jakimowicz R. Dawidgrodek.
Pińsk, 1935. S.6-7.

Рис. 2. Онуфріївська церква у с. Переходичі. Поздовжній
розріз та план. Обміри та креслення В. Завади, 1979

Fig. 2. St. Onuphrius Church in the Perechodichi village.
Longitudinal section and ground plan.

Measuring and drawing by V. Zavada, 1979

місцевості дозволяє припустити існування на її

території не менш складної та розгалуженої системи

самобутніх шкіл та течій традиційного сакрального

будівництва, досить влучно названих свого часу
С. Таранушенком «архітектурними діалектами»3.

Як свідчить комплексне обстеження території
Погориння (при умовності його територіальних
меж), найбільшим локальним різноманіттям
відрізнялися дерев яні храми північної частини регіону,
серед яких слід виділити, насамперед, різні варіанти
культових будівель хатнього типу. У найбільш
архаїчних куточках українсько-білоруського пограниччя,
наприклад, досить поширеними були найпростіші
однозрубні безверхі церкви, що дозволило відомому
досліднику традиційного дерев яного зодчества
Ю. Якимовичу виділити їх в окрему типологічну
групу сакральних будівель4. Досить показовою в цьому
відношенні є Онуфріївська церква у селі Переходичі
на Рівненщині, яка складається з шестигранного,
витягнутого у поздовжньому напрямку зрубу храму
та прилеглого до його західної стіни двоярусного
об єму квадратного в плані безвіконного бабинця

3 Таранушенко С. Давнє поліське житло// Народна творчість
та етнографія. 1969.N° 1.С. 8.

4 Якімовіч Ю. Драулянае дойлідства Беларускага Палесся XVII -
XIX стст. Мінск: Навука і тзхніка, 1978. С. 89-91.
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з розташованою над ним каркасною дзвіничкою
(рис. 1-2). При цьому більший, шестикутний в плані
зруб будівлі зміцнений вздовж периметру парними
стовпами (т. зв. «лисицями»), що дозволяє вважати
його первісною основою давнього переходицького
храму, зведеного не пізніше початку XVIII ст. З
погляду на це, напис над дверима дзвіниці «Церковь
сія построена старанием священника Антонія Кота-
чевского 1867 г.» доцільно пов язувати з капітальною
реконструкцією Онуфріївської церкви і, насамперед,
влаштуванням на захід від приміщення нави
двоярусного об єму дзвіниці з бабинцем.

Більш поширеними в цій частині Погориння
були двозрубні храми хатнього типу, добре відомі
у XVII-XVIII ст. у південних районах Білорусі5 * та на
крайній півночі Рівненської області, хоча первісна
дводільна композиція плану та характер завершення
цих будівель у більшості випадків зазнали помітних
змін внаслідок їх пізніших ремонтів (Покровська
церква у Кухчому, церква Різдва Богородиці у
Великих Озерах та ін.). Чи не найцікавішим зразком такої
будівлі є Михайлівська церква у селі Новорічиця
(первісно Булька Річицька) під містечком Зарічне
Рівненської області (рис. 3), яка попри пізнішу
прибудову невеличкого притвору зберегла
найголовніші риси первісного архітектурного рішення. На
жаль, в жодному з історичних джерел (включаючи
описи і документи XIX  поч. XX ст. з історії
Мінської єпархії, до якої належав у минулому прихід
Новорічиці) ця споруда не згадується, що дозволяє
припустити будівництво та первісне розташування
Михайлівської церкви в іншому місці, звідки її
(найімовірніше, у 1920-х рр.) перевезли до Новорічиці
водночас з прибудовою бабинця та інших
елементів пізнішого походження. Звичайно, всі зазначені
аспекти будівельної історії цієї будівлі, починаючи
з точної дати та місця її зведення, вимагають

додаткових бібліографічних та архівних досліджень.

Композиційну основу споруди складають

первісні зруби апсиди і нави (відповідно шестикутної

та прямокутної в плані форми), до яких у першій

половині XX ст. було добудовано порівняно

невисокий зруб бабинця та каркасні сіни (рис. 4).

Особливо слід відзначити майстерне використання

в архітектурі Михайлівської церкви досить типової

і поширеної у традиційному культовому будівництві

Нижнього Погориння композиційної схеми дво-

зрубного безверхого храму, що проявилося, зокрема,

у вишуканих пропорціях і співвідношеннях між

головними елементами новорічицької пам ятки

(загальною масою нижніх зрубів і їх монументального

5 Якімовіч Ю. Драулянае дойлідства Беларускага Палесся...
С. 89-91.

Рис. 3. Михайлівська церква ус. Новорічиці Рівненської
області. Поч. XVIII ст. Загальний вигляд до перебудови.

Фото О. Годованюк, 1983

Fig. 3. St. Michael Church in the Novorichitsi village in Rivne
Oblast. Beginning of 18th century. Overall appearance before the

adjustment. Photo by O. Godovaniuk, 1983

Рис. 4. Михайлівська церква у с. Новорічиці. Поздовжній
розріз та план. Обміри та креслення В. Завади, 1983

Fig. 4. St. Michael Church in the Novorichitsi village. Longitudinal
section and ground plan. Measuring and drawing by V. Zavada,

1983
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Рис. 5. Михайлівська церква ус. Новорічиці. Фрагмент
інтер'єру з вирізом у східній стіні нави.

Фото О. Ранчукова, 1983

Fig. 5. St. Michael Church in the Novorichitsi village. Fragment
of the interior with the cutout in the eastern wall of the nave.

Photo by A. Ranchukov, 1983

п ятисхилого завершення, високим каркасним дахом
та пластичною маківкою на його гребені тощо). Не
меншою досконалістю відрізняється також
просторове та декоративно-художнє рішення інтер єру
Михайлівської церкви, де особливо приваблюють
тонко профільовані різьблені хори над головним
входом до нави і надзвичайно вишуканий за
своєю формою фігурний виріз між вівтарем і навою
(рис. 5), який композиційно об єднує ці приміщення
у єдине архітектурно-просторове ціле.

Загальна характеристика типологічного
різноманіття зафіксованих на українсько- білоруському
пограниччі безверхих храмів була б неповною без
згадки про невелику, але досить своєрідну групу
культових будівель з каркасною дзвіницею на
західному фасаді, яка локалізується переважно в районі
містечка Зарічного на Рівненщині. Не випадковість
їхньої появи в цій частині регіону підтверджується
також локалізацією подібних храмів у прилеглих
районах Білорусі6 і, що не менш важливо,
поширенням на крайній півночі України їх первісної
генетичної основи  безверхих дерев яних каплиць
з декоративною маківкою на західному фасаді на
зразок зафіксованої свого часу українським
етнографом Ф. Волковим7. Навіть побіжного погляду
на вищезгадану групу погоринських церков буде
достатньо, щоб розглядати їх як своєрідне
відображення у сакральному будівництві регіону давнього
різновиду дерев яних храмів з дзвіницею над
бабинцем, походження яких здебільшого пов язується

6 Якімовіч Ю. Драулянае дойлідства Беларускага Палесся ...
С. 91-97.

7 Волков Ф. К. Старинные деревянные церкви на Волыни
// Материалы по этнографии России. Спб., 1910.Т. 1. С. 2.

з проявами готичного стилю не тільки у

традиційному храмобудуванні Погориння або України

в цілому, але й сусідніх Польщі8, Чехії9 та деяких

інших країн Східної Європи.

Найбільш раннім зразком подібної будівлі є

Миколаївська церква початку XVIII ст. у селі Іван-

чиці неподалік від містечка Зарічне, композиційну

основу якої складають два послідовно розташовані

із заходу на схід зруби нави та вівтаря

(відповідно прямокутної, витягнутої у поздовжньому

напрямку та квадратної в плані форми), перекриті

трисхилим дахом з невисоким трапецеподібним

фронтоном над головним входом (рис. 6-7). Чи

не найбільшу увагу привертає розташована над

фронтоном наметова вежа чотирикутної в плані

форми, яка являє собою завершення прихованої
в масиві високого каркасного даху мініатюрної

дзвінички і є найбільш раннім серед зафіксованих

на території Погориння випадків використання

вищезгаданої готичної схеми храму з дзвіницею

над бабинцем у будівлях хатнього типу. Дещо

інший варіант цієї схеми представлений у рішенні

церкви Різдва Богородиці 1760 р. у селі Муравин
на околиці того ж таки містечка Зарічного, яка

відрізняється від вищезгаданого храму в Іванчицях

певним ускладненням її об ємно-просторового

та декоративно-пластичного рішення (рис. 8). Це

проявилося, насамперед, у деякому збільшенні

загальних розмірів Різдвобогородицької церкви,

влаштуванні в ній пластичної гранчастої апсиди

замість простішої читиригранної форми східного

зрубу в іванчицькому храмі, появі двох симетрично
розташованих об ємів (на південь і на північ від

апсиди), ускладненні деяких елементів зовнішнього

та внутрішнього декору тощо10.

Подальша еволюція зазначеного різновиду

безверхих храмів Погориння пов язана з поступовим

декоративно-пластичним ускладненням закладеної

в них композиційної схеми, що добре простежується

на прикладі Покровської церкви 1828 р. у Ненько-

вичах та Михайлівської церкви 1837 р. у Вичівці
Рівненської області. В другій з вищезгаданих пам яток,

наприклад, замість звичного фронтону з

традиційним ганком на двох стовпцях головний фасад було
прикрашено монументальним шестиколонним

портиком з не менш монументальними сходами,

8 Brykowski R. Drewniana architektura kosciolna w Malopolsce XV
wieku.Wroclaw: PAN, 1981. Rys.14-19,21-28,41-45.

9 Важека Й, Питтерова А. Деревянное зодчество Чехии и
Моравии И Дерево в архитектуре и скульптуре славян. М.:
Советский художник, 1987. С. 160.

10 Завада В. До питання про походження поліських дерев яних
храмів з дзвіницею над бабинцем // Сучасні проблеми
архітектури та містобудування. Вип.23. К.: КНУБА, 2010.
С. 118, рис. 4 (праворуч).
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Рис. 6. Миколаївська церква у с. Іванчиці Рівненської
області. Поч. XVIII ст. Фото В. Завади, 1978

Fig. 6. St. Nicholas Church from the beginning of 18th century
in the village oflvanchitsi in Rivne region. Photo by У Zavada,

1978

що в комплексі з характерним напівциркульним
завершенням віконних отворів свідчить про досить
значний вплив на архітектуру Михайлівської церкви
класицистичного стилю. З іншого боку, в обох
зазначених будівлях традиційна каркасна дзвіничка
в масиві високого даху поступилася місцем
декоративній маківці, яка ефектно завершує композицію
їх головних фасадів, проте лише копіює зовнішні
форми первісних погоринських храмів хатнього
типу з дзвіницею над бабинцем. Незважаючи на
часткову втрату традиційної об ємно-просторової
та конструктивної цілісності в останніх зразках
таких будівель, вони свідчать про глибоке коріння
зазначеного різновиду традиційних сакральних
будівель на території досить невеликого ареалу
в районі містечка Зарічне, що дозволяє умовно
кваліфікувати цю локальну групу погоринських
храмів як зарічненську.

Як зазначалося раніше, традиційне
храмобудування північної частини Погориння відрізнялося
найбільшим типологічним та локальним різноманіттям
на території всього досліджуваного регіону, чому
сприяло її розташування на стику таких важливих
в часи Середньовіччя водних магістралей як Горинь

Рис. 7. Миколаївська церква у с. Іванчиці. Поздовжній розріз
та план. Обміри та креслення В. Завади. 1983

Fig. 7. St. Nicholas Church in the village oflvanchitsi.
Longitudinal section and ground plan. Measuring and drawing by

V. Zavada, 1983

та Прип ять, а також тісні історичні зв язки з Турово-
Пінщиною та її головними центрами  Берестям,
Туровим, Давид-Городком та Пінськом. З погляду на
це, цілком природно виглядає локалізація в нижній
течії Горині ще однієї порівняно невеликої, проте
набагато складнішої за своїм об ємно-просторовим,
пластичним та конструктивним рішенням групи
дерев яних церков у порівнянні з щойно
розглянутими безверхими храмами Погориння. Характерною
ознакою цих будівель було використання високих
гранчастих зрубів, багатозаломних восьмигранних
верхів, а також складного різьбленого декору, що
дозволяє говорити про їх помітну художньо-стильову
спорідненість з київською школою традиційного
вітчизняного храмобудування. Досить показовою
в цьому відношенні є Дмитрівська церква 1821 р.
у с. Серники Зарічненського району на Рівненщині,
з властивою для неї гранчастою формою
центрального і східного зрубів (відповідно восьми- і
шестикутної в плані), монументальними рубленими верхами
восьмикутної в плані форми з двома
розвиненими заломами, а також характерними для окремих

елементів і всієї пам ятки в цілому вертикальними
пропорціями (рис. 9-10).
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Рис, 8. Церква Різдва Богородиці у с. Муравин Рівненської області. 1760 р. Фото В. Завади, 1978

Fig. 8. The Church of the Nativity of St. Mary in the Muravyn village in Rivne Oblast. 1760. Photo by V. Zavada, 1978

Більш ніж століттям раніше  у 1714 р.
у с. Удрицьк Рівненської області було зведено ще
складнішу, хрещату в плані церкву Різдва
Богородиці, яка, незважаючи на пізніші перебудови11,
зберегла первісну художньо-стильову
спорідненість з щойно згаданою групою сакральних будівель
Північного Погориння. На підставі комплексного
дослідження історичних джерел та обстеження
самої пам ятки можна стверджувати, що до
зазначених перебудов старий удрицький храм являв
собою хрещату в плані споруду, композиційною
домінантою якої був високий чотирикутний в
плані зруб центрального приміщення храму  нави,
перекритий розвиненим двозаломним
восьмигранним верхом на чотирьох плоских парусах (рис. 11).
Приміщення бабинця та вівтаря, як і обидва
бічні приділи пам ятки, розташовані відповідно на
його поздовжній та поперечній осях, мають більш
складну, шестикутну в плані форму, проте помітно
поступаються її центральному зрубу за висотою
та конструктивною складністю свого перекриття
у вигляді невисокого зрізаного склепіння. При
цьому склепінчасте перекриття бічних зрубів ЗЗОВНІ

11 Фонд рукописів Інституту історії матеріальної культури
Російської академії наук. Спб. Р.ІІІ. 1887. N° 1034.

приховане у масиві чотирьох невисоких дахів
пластичної п ятисхилої форми, гребені яких дістають
лише до карнизу центрального четверика храму, що
в комплексі з влаштуванням вісьмох невеличких
вікон в кожному восьмерику склепінчастого верху
дозволило максимально підкреслити домінуючу
роль нави у загальній композиції пам ятки (рис. 12).

Не менш майстерно цей авторський задум
втілено і в рішенні внутрішнього простору церкви Різдва
Богородиці, композиційною домінантою якого
також виступає розвинуте вгору та добре освітлене
двома рядами віконних отворів центрального верху
приміщення нави. Ще більшому посиленню цього
ефекту в інтер єрі удрицького храму сприяє
складна двоярусна композиція восьмигранного
склепінчастого верху над навою, а також розміщення
в цьому приміщенні найголовніших декоративно-
пластичних акцентів пам ятки  фігурних вирізів,
різьблених скоб в основі нижнього залому та під
парусами рубленого перекриття, монументального
різьбленого іконостасу з царськими вратами та ін.
Крім того, важливу роль у композиційному
виділенні центрального простору будівлі відіграють
порівняно невисокі та менш освітлені приміщення
вівтаря, бабинця та бічних приділів, хоча вони
відрізняються в інтер єрі не менш вишуканою, ніж нава
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Рис. 9. Дмитрівська церква, у с. Серники на Рівненщині.
XVIII ст. Фото О. Ранчукова, 1983

Fig. 9. St. Demetrios Church in the village of Sernyky in Rivne
Oblast. 18th century. Photo by A. Ranchukov,

1983

(звичайно, в межах загального задуму будівничих),
пластикою гранчастих зрубів та їх склепінчастого
перекриття, а також досить своєрідним
розміщенням вікон у косих гранях шестериків.

Особлива увага, приділена в цій статті церкві
Різдва Богородиці, легко пояснюється особливою
складністю та довершеністю її
архітектурно-художнього рішення, хоча цією спорудою далеко не
вичерпується типологічне різноманіття зазначеної
групи дерев яних храмів Нижнього Погориння. Так,
на північ від Удрицька у білоруському селі Велемичі
у 1881 р. було збудовано хрещату Іллінську церкву,
всі п ять зрубів якої на відміну від описаного вище
храму Різдва Богородиці були увінчані розвиненими
рубленими верхами восьмикутної в плані форми12.
Набагато ближче до свого українського аналога у селі
Серники є тридільна Миколаївська церква 1796 р.
у білоруському селі Рубель, проте її рублені
восьмигранні верхи мають дещо інші пропорції, при чому
центральний з них до того ж відрізняється більш
складною двоярусною структурою13. Крім того, до
цієї ж групи погоринських храмів слід віднести також

12 Якімовіч Ю. Драулянае дойлідства Беларускага Палесся...
С. 127.

13 Там же. С. 121-122.

Рис. 10. Дмитрівська церква ус. Серники. Повздовжній
розріз та план. Обміри та креслення В. Завади, 1983

Fig. 10. St. Demetrius s Church in the village of Sernyky.
Longitudinal section and ground plan. Measuring and drawing by

V. Zavada, 1983

й тридільні одноверхі споруди на зразок Успенської

церкви поч. XVIII ст. у містечку Клесів (рис. 13-14)

і Покровської церкви XIX ст. у селі Великий Жолудськ

на Рівненщині з властивою для них шестигранною

формою західного та східного зрубів, не говорячи

вже про неодноразово зафіксовані в Орвяниці та

інших селах українсько-білоруського пограниччя

каплички гранчастої в плані форми.

Підсумовуючи стислу характеристику цієї групи

погоринських храмів, не можна обминути увагою

висловленого нами вище зауваження щодо їхньої

художньо-стильової спорідненості з київською

школою традиційного сакрального будівництва

України. Саме ця обставина, помножена на

характерну локалізацію зазначеної групи культових

споруд в районі Давид-Городка, Турова, Пінська та

інших інших стародавніх центрів Північного

Погориння, дозволила багатьом дослідникам історії
білоруського дерев яного зодчества (Є. Квитницькій,
С. Сергачову, В. Чантурії, Ю. Якимовичу та ін.)
пояснювати походження цього своєрідного феномену
традиційним запрошенням київських майстрів
для забудови православних монастирів історичної
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Рис, 11, Церква Різдва Богородиці у с. Удрицьк на Рівненщині.
1714 р. Поздовжній розріз та план. Обміри і креслення

В. Завади, 1979

Fig, 11, The Church of the Nativity of St, Mary in the Udryck
village in Rivne Oblast. 1714. Longitudinal section and ground plan.

Measuring and drawing by V. Zavada, 1979

Турово-Пінщини14. З погляду на досить непросте
становище останніх в умовах складних відносин
між різними конфесіями регіону у XVII-XVIII ст.
це припущення слід визнати цілком історично
обгрунтованим у дослідженні причин виникнення
у нижній течії Горині особливого локального
відгалуження київської школи традиційного
вітчизняного храмобудування.

н Миловидов А. О положении православия и русской
народности в Пинском удельном княжестве и городе Пинске. М.,
1894. С. 26; Якімовіч Ю. Драулянае дойлідства Беларускага
Палесся... С. 20.

Рис, 12, Церква Різдва Богородиці у с. Удрицьк.
Реконструкція В. Завади, 1979

Fig, 12, The Church of the Nativity of St. Mary in the Udrytsk
village. Reconstruction by V. Zavada, 1979

На південь від щойно розглянутих локальних

груп погоринських храмів, в районі
стародавнього містечка Степань на Рівненщині, історично

сформувався ще один досить своєрідний
осередок традиційного храмобудування, який помітно

відрізняється від них за своїми композиційними,
конструктивними і декоративно-художніми
ознаками. Серед останніх слід виділити, насамперед,

більші ніж завжди розміри цих будівель,

характерні горизонтальні пропорції головних елементів,
дещо простішу структуру склепінчастоих верхів
з беззаломним переходом до нижнього четверика,

влаштування замість рублених верхів над бічними

зрубами їх своєрідних каркасних копій з плоскою
стелею в інтер єрі та ін. Чи не найбільш

показовою в цьому відношенні є Троїцька церква 1759 р.
у Степані Рівненської області, в архітектурі якої
знайшли своє відображення практично всі щойно

перелічені особливості зазначеної групи дерев яних

церков Погориння. Незважаючи на деякі

перебудови початку XX ст., більшість первісних еле-
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Рис. 13. Церква Успіння Богородиці у с. Клесів на Рівненщині.
Поч. XVIII ст. Фото О. Годованюк, 1981

Fig. 13. The Church of the Assumption of St. Mary in the village of
Klesiv in Rivne Oblast. Beginning of 18th century.

Photo by O. Godovaniuk, 1981

ментів споруди (починаючи від архаічних стенда-
рів і кінчаючи пластичною обхідною галереєю на
стовпах  опасанням) не зазнала скільки-небудь
відчутних змін, що перетворює її на унікальне за
повнотою та збереженістю джерело з історії
традиційного храмобудування досліджуваного регіону,
яке неодноразово виступало об єктом ґрунтовних
досліджень та описів15.

Чи не найголовніша особливість цієї пам ятки
полягає у тому, що вона є одним з найбільших за
розмірами та складних за композицією зразків
п ятизрубного хрещатого в плані храму не лише на
території Погориння, але й всієї Волині в цілому,
відрізняючись від подібних будівель поєднанням
прямокутних (бічні приділи та бабинець),
квадратного (нава) і шестикутного (вівтар) в плані зрубів.
Не меншим різноманіттям форм і прийомів
позначене й досить складне за композиційним рішенням
завершення Троїцької церкви, побудоване на вмілому
поєднанні пластичних п ятисхилих дахів (над
бічними зрубами), монументального рубленого верху
восьмикутної в плані форми на чотирьох парусах зі
світловим ліхтариком у вінчанні (над навою), а
також декоративних каркасних бань (над бабинцем та
вівтарем) з плоскою стелею в інтер єрі. Майстерне

15 Завада В. До історії формування поліських дерев яних храмів
волинського типу // АСВ. Рівне: ПП ДМ, 2008. С. 55 56;
Пам'ятки архітектури та містобудування України. Довідник
Держ. реєстру нац. культ, надбання. К.: Техніка, 2000. С. 211.

Рис. 14. Церква Успіння Богородиці у с. Клесів. Фрагмент
інтер'єру. Фото О. Годованюк, 1981

Fig. 14. The Church of the Assumtion of St. Mary in the Klesiv
village. Fragment of the interior. Photo by O. Godovaniuk, 1981

використання в об ємній композиції степанської
церкви різноманітних засобів пластичної виразності
ще більше посилюється завдяки поєднанню шести- та
прямокутних в плані зрубів відповідно на другому
та першому ярусах бічних приділів.

Композиційною домінантою внутрішнього
простору пам ятки є досить високе та добре освітлене
приміщення її центральної нави, перекрите на
відміну від бабинця, обох бічних приділів і вівтаря
розвиненим однозаломним восьмигранним верхом

на чотирьох плоских парусах зі світловим

ліхтариком у вінчанні. Провідна роль нави найбільш повно
та послідовно простежується в інтер єрі споруди,
чому сприяє не лише менша висота та освітленість
решти приміщень храму Троїцької церкви, але й
розташування тут головних пластичних акцентів її
інтер єру монументального триярусного
іконостасу з царськими вратами та досить рідкісної за своєю

31



Архітектурна спадщина Волині. Випуск 6

Рис. 15. Троїцька церква ус. Доротичі Рівненської області.
1725 р. Фото В. Завади, 1981

Fig. 15. The Church of the Trinity in the Dorotychi village in Rivne
Oblast. 1725. Photo by V. Zavada, 1981

Рис. 16. Троїцька церква у c. Доротичі. Поздовжній розріз та
план. Обміри та креслення В. Завади, 1981

Fig. 16. The Church of the Trinity in the Dorotychi village.
Longitudinal section and ground plan. Measuring and drawing by

V. Zavada, 1981

композицією навісної галереї (хорів) П-подібної
в плані форми з елементами різьбленого декору.
Перелічені особливості Троїцької церкви, як і
відсутність скільки-небудь подібних до неї за
складністю декоративно-пластичного та композиційного
рішення хрещатих храмів на території регіону,
дозволяють віднести її до числа найбільш довершених
та неповторних в архітектурно-художньому
відношенні зразків традиційних культових будівель
особливої степанської групи.

Дещо простіша від описаної вище пам ятки
об ємно-просторова композиція іншої Троїцької
церкви, збудованої у 1725 р. у селі Доротичі на
околицях містечка Сарни на Рівненщині, хоча її
загальна художньо-стильова спрямованість цілком
відповідає всьому комплексу перелічених нами раніше
ознак досліджуваної групи традиційних сакральних
будівель Погориння. На жаль, у 1859 р. первісне
приміщення бабинця було розширено у західному
напрямку, а замість його пластичної
восьмигранної бані з явилася двоярусна каркасна дзвіниця16.
Завдяки цьому об ємна композиція доротицького
храму набула дещо незвичного асиметричного
характеру, хоча зовнішні форми та пропорції окремих
елементів його західної частини після реконструкції
відрізняються досить коректним по відношенню
до первісної основи Троїцької церкви характером,
зберігаючи властиві для неї присадкуваті
пропорції та характерну пластику завершення. Крім того,
важливу роль у забезпеченні художньо-стильової
цілісності пам ятки відіграє максимальне
збереження безпосередньо прилеглого до неї ландшафтного
оточення, завдяки чому Троїцька церква, ефектно
розташована на високому західному березі р.Случ,
і досі залишається головною містобудівною
домінантою села при в їзді до нього зі сходу (рис. 15).

Композиційну основу будівлі складають
послідовно розташовані зі сходу на захід зруби
гранчастого вівтаря, квадратної в плані нави, а також
прямокутного, витягнутого у поздовжньому напрямку,

бабинця, який набув такої форми після згаданого
розширення приміщення др. пол. XIX ст. (рис. 16).
Незважаючи на помітне збільшення висоти західної
частини храму після зазначеної реконструкції
головну роль у його загальній композиції продовжує
відігравати центральний об єм пам ятки, що не
в останню чергу зумовлено незвично великими

(понад 10 х 10 м) для традиційних сакральних будівель
Погориння розмірами його чотирикутного в плані
нижнього зрубу. Найбільш послідовно особливе
значення нави у загальній структурі доротицького

16 Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей
и приходов Волынской епархии. Т. 2. Почаев, 1889. С. 622.
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храму виявлене у його внутрішньому просторі, що
досягнуто, насамперед, завдяки влаштуванню у

цьому приміщенні досить розвиненого восьмигранного

верху з світловим ліхтариком у вінчанні. Не менш
важливу роль у композиційному домінуванні нави
у внутрішньому просторі цієї пам ятки відіграє
також розміщення тут головних
декоративно-художніх акцентів її інтер єру, серед яких особливо слід
виділити напрочуд скдадну та вишукану за своєю
формою різьблену арку у західній стіні приміщення.

Досить схожою за своїми містобудівними
характеристиками на щойно розглянуту пам ятку
є збудована у 1766 р. неподалік у с.Ремчицях
Рівненської області церква Різдва Богородиці,
ефектно розташована на березі іншої важливої водної
артерії регіону  повноводої Горині (рис. 17). Як
і в Троїцькій церкві, після капітальної реконструкції
1886 р. найбільших змін зазнала західна частина
ремчицького храму17, проте завдяки влаштуванню
між масивним двоярусним об ємом нової дзвіниці та
бабинцем невисокого додаткового приділу первісна
тридільна основа пам ятки простежується набагато
краще. Чи не найбільше художньо-стильова
спорідненість Троїцького та Різдвобогородицького
храмів виявлена у загальній об ємно-просторовій
композиції останнього, яка складається з послідовно
розташованих з заходу на схід зрубів бабинця та
нави чотирикутної в плані форми, а також
гранчастої апсиди (рис. 18). При цьому центральний з них
значно більше за бічні і перекритий рубленим вось-
миграним верхом зі світловим ліхтариком, в той час
східний і західний зруби увінчані двома стрімкими
каркасними наметами восьмикутної в плані форми
з плоскою стелею в інтер єрі. Особливу увагу слід
звернути на відсутність в основі центрального верху
ремчицької церкви додаткового залому, а також
влаштування над бабинцем та апсидою своєрідних
каркасних копій традиційного рубленого верху, що
споріднює пам ятку з розглянутими вище аналогами
у Степані та Доротичах, дозволяючи віднести її до
особливої степанської групи сакральних будівель
Погориння.

Важливо відзначити, що чимдалі на південь від
Нижнього Погориння вищезгадані ознаки
степанської групи дерев яних храмів поступово
послаблюються, проявляючись, зокрема, у певному
об ємно-просторовому, пластичному і
конструктивному ускладненні сакральних споруд, а також
помітному посиленні їх вертикальних пропорцій.
Аніскільки не заперечуючи необхідності
регіонального осмислення традиційного храмобудування на

17 Девятсотлетие православия на Волыни (992-1892 гг.).
Житомир, 1892. С. 356.

Рис. 17. Церква Різдва Богородиці у с. Ремчиці Рівненської
області. 1766. Фото В. Завади, 1981

Fig. 17. The Church of the Nativity of St. Mary in the Remchytsi
village in Rivne Oblast. 1766. Photo by V. Zavada, 1981

Рис. 18. Церква Різдва Богородиці у c. Ремчиці. Поздовжній
розріз та план. Обміри і креслення В. Завади, 1981

Fig. 18. The Church of the Nativity of St. Mary in the Remchytsi
village. Longitudinal section and ground plan. Measuring and

drawing by V. Zavada, 1981
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території цієї більшої за своїми розмірами частини
регіону, слід зауважити, що воно вимагає
окремого, не меншого за обсягом, дослідження. Разом
з тим, навіть на підставі проведеного у статті
порівняльного аналізу пам яток дерев яного зодчества
Нижнього Погориня можна зробити висновок про
помітні локальні відмінності в їхній архітектурі,
хоча конкретний склад, як і географічні,
хронологічні та художньо-стильові параметри окремих
будівельних осередків вимагають подальшого
уточнення із залученням всього необхідного комплексу
історичних свідчень. Незважаючи на попередній
і багато в чому емпіричний характер наведених
вище спостережень, вони дозволяють говорити
про те, що досить складна територіальна структура
традиційної сакральної архітектури регіону
сформувалася не стільки у відповідності, скільки всупереч
винятковій однорідності його фізико-географічних
та ландшафтних характеристик. Виходячи з цього,
головні причини виникнення локальних течій в
архітектурі дерев яних храмів Нижнього Погориння
слід шукати, насамперед, у глибинних історичних
основах територіального розшарування традиційної
культури цього регіону, що вимагає звернення до
культурології, лінгвістики, історичної регіоналісти-
ки та інших дисциплін, які займаються вивченням
універсальних закономірностей та механізмів
процесів регіоналізації в культурі.

Завершуючи це попереднє дослідження
локальних течій традиційного культового будівництва
Нижнього Погориння, не можна не звернути увагу
на те, що використані у статті матеріали натурного
обстеження були виконані автором не пізніше
початку 1980-х рр. Цілком природно, що зафіксовані
понад три десятиліття тому особливості дерев яних
храмів регіону не відображають пізніших змін в
їхній архітектурі, пов язаних переважно з масовою
модернізацією сакральних будівель після
завершення в Україні сумнозвісної доби атеїзму. Це добре
простежується при порівнянні наведених у статті
іконографічних свідчень з матеріалами нещодавно
виданого ілюстрованого каталогу «Дерев яні
церкви Рівненської області: архітектурна спадщина»,
які у цілковитій відповідності до сучасних вимог
пам яткоохоронного законодавства фіксують
найбільш «свіжі» дані про сучасний стан зазначеної
групи історичних об єктів18. При всій повазі до
цього авторитетного видання, воно в силу своєї
наукової специфіки не змогло виявити деякі втрачені
останнім часом первісні риси дерев яних храмів

досліджуваного регіону і, що не менш важливо,
їх безпосереднього архітектурно-ландшафтного
і природного оточення. Проте, незважаючи на певні
відмінності між зазначеними підходами до
висвітлення самобутньої будівельної культури Нижнього
Погориння, обумовлені різними «жанрами» іс-
торико-архітектурної науки, вони в рівній мірі
дозволяють глибше пізнати традиційне
храмобудування одного з найбільш яскравих та найменш
досліджених в цьому відношенні куточків Волині.

Viktor ZAVADA

THE LOCAL PECULIARITIES IN

THE ARCHITECTURE OF THE

WOODEN TEMPLES OF LOWER

POHORYNJA

Abstract. A characteristic feature of the traditional sacral
building of Ukraine is the rather complicated territorial
organization of this phenomenon, due to the existence of a number
of different regional trends. A special place in the study of this
phenomenon is the historic Pohorynja  an unique system
of small autonomous principalities that formed during the
Middle Ages along the ancient Pohorinsky road (the territory
of the present-day Rivne and adjoining parts ofTernopil and
Khmelnytsky oblast, as well as Southern Belarus).
Preservation in the next historical periods of the decisive role of this
unique alliance of medieval city-states in the life of the region
and its inherent polycentric structure allows us to assume the
existence on the territory of Pohorynja of a no less ramified
and composite system of original schools and currents of the
traditional sacral building. The main conclusion of this study
is that the aforementioned differences in the architecture of the
wooden temples of the Lower Pohorynja region were formed in
spite of exceptional the homogeneous natural-geographic and
landscape conditions of the Pripyat Polissya, depicting in their
local diversity the deep historical foundations of the territorial
organization of the original culture of the studied region.

Keywords: Lower Pohorynja region, wooden church,
traditional architecture, regionalism, local appearance.

18 Ричков П., Михаилишин О., Смолінська О. Дерев яні церкви
Рівненської області: архітектурна спадщина. Ілюстрований
каталог. Рівне: Дятлик М.С., 2017.
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