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Архітектурна спадщина Волині

Проблема пошуку виразності і образності на 
всіх етапах розвитку архітектури залишається чи 
не найголовнішою. Особливо вдалим видається 
твір зодчого тоді, коли в ньому прослідковується 
або відчувається яскрава індивідуальна манера 
автора – митця, що здатний не тільки гармонійно 
поєднувати архітектурні елементи в довершену 
композицію, творячи досконалу пластику форм, але 
й ставити створене на міцну основу традиції. Ступінь 
і спосіб такого зв’язку, очевидно, визначається 
в кожному випадку по-своєму, однак зрима чи 
підсвідома присутність минулого дає сторонньому 
спостерігачеві розуміння логіки нового, а, значить, як 
не парадоксально, сучасного. 

Періодом активного пошуку та утвердження 
національної самоідентичності в багатьох країнах 
Європи стало декілька десятиліть на межі ХІХ-ХХ 
століть. Насамперед мова йде про держави, які прагнули 
здобути або відновити власну незалежність. До їх числа 
належала і Друга Польська республіка (Річ Посполита), 
яка стала незалежною, як відомо, наприкінці 1918 
року і сформувалася територіально протягом 1919-
1923 років. Процеси приєднання нових територій – 
Волині, волинського Полісся та частини Литви – за 
Ризьким мирним договором 1921 року відбувались 
швидкими темпами. Ці території сприймалися владою 
як автентично польські, тому полонізація місцевого 
населення, більшість якого складали українці і євреї, 
здійснювалася насамперед через розповсюдження 
впливу римо-католицької церкви та освіту. Одним 
із засобів для реалізації цієї стратегічної мети була 
масштабна підтримка католицьких релігійних громад 
в їхній ініціативі будівництва костелів в містах 
і селах країни. Стилістика храмів повинна була 
найвиразніше втілювати “дух польськості”, що стало 

б безсумнівним свідченням довготривалої і, навіть, 
одвічної приналежності цих територій до Польської 
держави. Особливу увагу влада звертала на зведення 
храмів у найбільших населених пунктах, та таких, що 
мали найбільше господарське значення в регіонах. 

Волинський Ковель на початку 1920-х років був 
третім за населенням, після Рівного та Луцька, містом 
регіону. Вигідне географічне розташування в північно-
західній частині Волинського воєводства на перетині 
важливих залізничних магістралей (у східному 
напрямі: Рівне-Здолбунів, у західному: Люблін-
Варшава, на північ: Брест-Сарни-Камінь-Каширський, 
на південь: Львів) сприяло розвитку міста як важливого 
транспортного вузла, що мав значні перспективи 
зростання на майбутнє. Як свідчать статистичні дані 
початку 30-х років ХХ ст. в місті мешкало: майже 5 тис. 
православних, 10 тис. римо-католиків та майже 13 тис. 
іудеїв [1, с.66]. Очевидно, що саме таке співвідношення 
прихильників різних визнань і релігій сформувалося 
ще на початку 1920-х років, коли багато поляків 
переїздили у східні воєводства, зокрема і на Волинь, 
для “освоєння” цих територій. Для задоволення їх 
духовних потреб місцевою владою за погодженням 
з Міністерством релігійних визнань і публічної 
освіти було прийняте рішення про зведення в Ковелі 
нового костелу. Одразу слід зазначити, що в місті 
на той момент вже існував католицький дерев’яний 
храм Св. Анни, збудований у 1854 році на місці двох 
попередніх з 1591 та 1710 років, знищених свого часу 
пожежами [2, с.103]. 

Ще за часів Російської імперії католицька громада 
Ковеля, посилаючись на незначну місткість діючого 
костелу, робила неодноразові спроби розпочати 
зведення нової будівлі. Для отримання дозволу на 
будівництво тут римо-католицької святині російська 
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влада висунула ряд умов, серед яких були: наявність 
у парафії ділянки під будівництво, необхідного 
фінансування, відповідна кількість вірних і т.і. Три 
прохання Комітету будівництва костелу до міської 
ради про виділення майданчика під забудову в центрі 
міста були відхилені1. Лише четверте клопотання 
було задоволене: зведення храму передбачалось не в 
центрі міста, як того прагнула громада, а на околиці 
Ковеля. Відомо, що одразу ж були виконані проект 
і кошторис, а в 1914 році – закладені фундаменти 
майбутньої святині [3, а.196]. Однак, перша світова 
війна стала на перешкоді продовження будівництва. 
В 1919 році остаточно розвіялися надії на успішне 
завершення робіт – увесь будівельний матеріал 
конфіскували німецькі війська [3, а.197].

Вже у 1922 році, невдовзі після утворення 
Волинського воєводства, міський громадський 
господарський комітет м.Ковеля прийняв ухвалу про 
будівництво костелу-пам’ятника на центральному 
майдані міста [3, а.198]. 

Не випадковим, на нашу думку, є і той факт, що 
проект ковельського костелу Св.Станіслава-Мученика 
1 За часів російської влади рішення міської ради про місце 
будівництва римо-католицького костелу в центрі Ковеля таки 
було прийняте, але не затверджене губернатором бароном 
Штакельбергом [3, а.197].

виконали відомий польський архітектор Стефан 
Шиллер (1857-1933) та Вєслав Кононович2, які жили 
і працювали у Варшаві. Датований березнем 1924 
року кресленик являє нам грандіозність задуманої 
будівлі, кожна деталь якої в плані, на фасадах та в 
інтер’єрах є невід’ємною і органічною часткою цілого 
[4]. У кожній лінії відчутний великий досвід майстра: 
вільне оперування формою, деталлю, досконале знання 
особливостей стилю. 

Отож, С.Шиллер в середині 20-х років ХХ ст. був 
вже визнаним і добре відомим в Польщі практикуючим 
архітектором, що мав значний теоретичний доробок. 
Після закінчення у 1881 році з великою золотою 
медаллю Петербурзької Академії мистецтв [5, 
с.235], він отримав можливість протягом п’яти років 
подорожувати країнами Центральної та Західної 
Європи. За праці, виконані за кордоном (зарисовки, 
обміри пам’яток архітектури, власні проекти) майстер у 
1888 році був удостоєний звання академіка архітектури. 
Одразу зазначимо, що в автобіографії, написаній вже 
наприкінці життя, в 1930 році, Шиллер відзначав, 
що за 49 років своєї творчої діяльності виконав біля 

2 Сьогодні складно визначити, який саме внесок у проектування 
костелу в Ковелі зробив цей мало відомий для наукового загалу 
архітектор.

Рис. 1. Ковель. Костел Св. Станіслава в процесі будівництва. Вигляд з заходу. 
Фото К. Бурака, 1931 р.
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семиста праць в галузі архітектури [5, с.235]. З їх 
числа особливо виділяв проекти і реалізовані будівлі 
храмів – їх було 46, а також свою участь у реставрації 
давніх костелів. Принагідно не можемо не згадати 
найбільші і найвизначніші з будівель цивільного 
призначення авторства зодчого, зведені в добу 
історизму, – наприклад, головний корпус Варшавської 
політехніки з чудовим парадним оздобленням головного 
фасаду та фасадів внутрішнього критого дворика, 
будівлі Товариства заохочення мистецтв (Zachęty Sztuk 
Pięknych), бібліотека Варшавського університету3.

Активна проектна діяльність Стефана Шиллера 
базувалась на власних теоретичних працях в закресі 
стилетворення нової польської архітектури, особливо 
актуальних після Першої світової війни. Працюючи на 
межі століть і епох, Шиллер прагнув знаходити в формах 
класичних архітектурних стилів, які знав досконало, 

3 Поширену інформацію про творчу спадщину Стефана Шиллера 
див., наприклад: Łoza S. Architekci i budowniczowie w Polsce. 

– Warszawa: Budownictwo i Architektura, 1954. – S.303-304; 
Omilanowska M. Stefan Szyller. 1857-1933. Warszawski architekt 
dobу historyzmu. - Warszawa: ENTER, 1991. – T1-2.

риси, притаманні “свойській” (традиційній) архітектурі. 
Розвиток його ідей, щодо пошуку національного (тут – 
польського) стилю в архітектурі, сформульованих ще 
в перші роки ХХ століття, досяг апогею в кінці 1920-х 
років, коли архітектурне середовище в країнах Західної 
Європи та СРСР заполонили прихильники “нової 
архітектури” Ле Корбюзьє. 

Ряд теоретичних праць архітектора, зокрема, 
“Чи маємо польську архітектуру” (1916), “Традиція 
народного будівництва в польській архітектурі” (1917), 

“Ідея будівництва католицьких костелів і належність 
до неї польських костелів” (1927) [6], тлумачать його 
бачення напрямів розвитку національної архітектури. 
Теоретичні шукання Шиллера, як і його сучасника 
Я.Саса-Зубрицького, фактично започаткували хвилю 
традиціоналізму в польській архітектурі після Першої 
світової війни. Необхідність відбудови зруйнованих 
війною містечок, сіл нерозривно пов’язувалась з 
початком будівництва нової незалежної держави. 
Одночасно, романтичне ставлення до минулого, 
образ “польськості”, що культивувався з покоління 

Рис. 2. Ковель. Костел Св. Станіслава. Південно-східний фасад. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.



99

Михайлишин О. Л. Архітектура костелу в Ковелі...

в покоління знайшли свою реалізацію у відбудові 
пам’яток минулого, відвернувши на деякий час увагу 
польських архітекторів від нових тенденцій, що йшли 
із Західної Європи. Синтезування елементів бароко, 
готики на тлі звернення до народно-романтичних форм 
(стилізація елементів народної дерев’яної архітектури) 
стали основними пунктами теорії Шиллера, особливо 
стосовно проектування і будівництва храмів. 

Так, говорячи про походження невеличких 
сільських костелів, Шиллер стверджує, що їх об’ємна 
структура є наступним етапом розвитку брили 
польської хати4. За Шиллером, вирішальним чинником, 
який різнить польську монументальну архітектуру 
і архітектуру інших країн є елементи дерев’яного 
будівництва, які, трансформуючись протягом століть, 
наклали свій відбиток на архітектурні форми різних 
стилістичних періодів. До числа цих елементів, 
насамперед конструктивних, належать високий 
гострий дах, функціональні дашки над поширеною 

4 Загальновідомими є українські церкви хатнього типу, які мають 
аналогічну ґенезу.

нижньою частиною стін (“призьбою”), похилий їх 
контур, наявність підсіні (своєрідного опасання на 
стовпах), численні ґаночки, карнизи та ін. Аналізуючи 
головні архітектурні стилі, Шиллер найбільш толерує 
бароко, адже в архітектурі цієї епохи “найбільше 
зустрічаємо як конструктивних, так і декоративних 
прийомів, що мають польський характер. [...] В 
розвитку нашої архітектури необхідно спертися 
на прояви нашої народної архітектурної творчості, 
беручи приклад з нашого бароко, який не нехтував 
здобутками нашої готики, лише з успіхом застосовував 
у своїх формах. [...] Коли згармонізуємо ці форми з 
сучасними конструкціями і новими вимогами життя, 
а не втратимо традиційні форми наших костелів, що 
виникли з наших звичаїв і потреб – створимо тип 
костелу, який належно буде виражати сучасний дух 
польського народу” [6, с.186-187]. Одночасно, Шиллер 
виступає проти подрібнення стилю на окремі напрями, 
як от дуже популярні “надвіслянський” та “віслянсько-
балтійський”, вважаючи їх лише проявами готичної 
архітектури [7, с.369]. 

Рис. 3. Ковель. Костел Св. Станіслава. Північно-західний фасад. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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Повертаючись до проекту костелу Св.Станіслава в 
Ковелі, відразу відзначаємо його дивовижну стилістичну 
відповідність теоретичним засадам, викладеним вище. 
Тринефна планувальна структура храму ускладнена 
прибудовами з півночі і півдня. Трансепт розташований 
дуже близько до головного входу, в його раменах з 
півдня розташовується хрещальня з криптою та сходи 
на верхні яруси, з півночі – висока одноярусна каплиця, 
до якої зліва примикає ще одна – поховальна. Масивний 
квадрат середохрестя, як і всі приміщення, за винятком 

головного нефу, перекритий зірчастими склепіннями. 
Вівтарна частина достатньо розвинута: до глибокого, 
завершеного полігонально вівтаря прибудовані 
різновисокі сакристія і каплиця з малою сакристією, 
що сполучені між собою внутрішньою склепінчастою 
галереєю. Кожне з цих приміщень на другому 
ярусі відкривається у вівтарний простір широкими 
ложами. Музичний хор з органом, розташований над 
притвором, поєднується з головним нефом великою 
стрілчастою аркою, спираючись на таку ж аркаду з 

Рис. 4. Ковель. Костел Св. Станіслава. Південно-західний фасад. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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соковитою декорацією стіни. Просвіти лож оформлені 
необароковими порталами з масивним різьбленими 
завершеннями; вікна стрілчасті, декоровані масверками, 
в бічних нефах – парні, в приміщеннях і верхніх 
частинах стін каплиць – круглі (“окулюси”). Остання 
деталь, особливо при її розгляді ззовні, викликає 
виразні формально-стилістичні асоціації з вирішенням 
фасадів ренесансної Зигмунтівської каплиці Катедри на 
Вавелі у Кракові, збудованої 1533 року.

В образі костелу вдало поєднані неоготичні 
та необарокові елементи. Асиметрично вирішена 
брила храму – це нескінченний рух об’ємів навколо 
високого масиву головного нефу: низьких, накритих 

розвиненими дахами бічних нефів, що прориваються 
назовні критими ґаночками масивних галерей і 
входів, ярусних гранчастих башт, башточок і каплиць 
з різноманітними варіантами завершень. В кожній з 
частин об’єму знаходимо свій власний ритмічний стрій, 
утворений чергуванням вікон і ніш розмаїтих розмірів 
і форм, арок, арочок і аркад, врешті – фактура і колір 
фасадів посилюють ефект потужного і гармонійного 
звучання будівлі. Бароковий рух фасаду виразно 
підкреслює вертикаль триярусної башти над південним 
входом у храм, завершеної бароковим “шоломом” – 
куполом вишуканого силуету, обрамленим посередині 
висоти чотирма граційними башточками, що є яскравим 

Рис. 5. Ковель. Костел Св. Станіслава. Північно-західний фасад. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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свідченням зв’язку з архітектурною традицією 
храмового народного будівництва. На головному фасаді 
над входом планувалось встановити статую святого 
патрона костелу – св. Станіслава, а на фасаді вівтарної 
аспиди – Розп’яття. Розширення стін до основи костелу, 
наявність контрфорсів, облицювання їх тесаними 
гранітними блоками, масивний черепичний дах над 
цегляними стінами посилюють загальне враження 
монументальності.

Звичайно, зведення такої будівлі у невеликому 
місті, забудованому переважно одноповерховими 
дерев’яними будиночками5, було подією неординарною. 
Єпископ Луцький писав 28 жовтня 1930 року до 
Міністра релігійних визнань та суспільної освіти 
Польщі: “Будівництво костелу-пам’ятника в Ковелі на 
Волині належить, безперечно, до шерегу найважливіших 
5 У 1931 році в Ковелі налічувалось 2894 будинки, з них 
одноповерхових – 2755, двоповерхових – 101, триповерхових – 7, 
п’ятиповерхових – 1 [1, с.68]

Рис. 6. Ковель. Костел Св. Станіслава. Поперечний перекрій через ризницю і каплицю. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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Рис. 7. Ковель. Костел Св. Станіслава. Поперечний перекрій. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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будівель, що зводяться на території Речі Посполитої. 
Щораз більше переконуюся, що цей храм і його розміри 
не є розкішними; навпаки, [храм – О.М.] є необхідним 
для цієї великої парафії, що постійно зростає. Велика 
вартість храму пояснюється дуже слабким тереном 
під будівництво, в якому треба було закласти нечувано 
складні і дорогі фундаменти. Оздоблення костелу 
помірні і відповідають його розмірам” [3, а.336]. 

На символіці обраних для будівлі святині форм і 
стилю наголошувала і тодішня преса, підтверджуючи 
велике ідеологічне значення будівництва ковельського 

костелу. Так, в газеті “Католицьке життя” зазначалось: 
“Виразом духу кресів”6 є неоготичний стиль, що є 
втіленням західної культури, окрім близькості східних 
зразків. Надвіслянська готика підкреслює польський 
характер, а вежі храму у вигляді оборонних башт 
символізують твердиню і є пам’ятником полеглим 
польським солдатам” [2, с.102].

На початок 1935 року будівництво храму 
завершувалось: тут вже проводились богослужіння. 

6 “Кресами” або “Східними кресами” називали в Другій Речі 
Посполитій східні території, що увійшли до її складу після 1919 року.

Рис. 8. Ковель. Костел Св. Станіслава. Перекрій через головну вежу. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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Рис. 9. Ковель. Костел Св. Станіслава. Повздовжній перекрій. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.

Рис. 10. Ковель. Костел Св. Станіслава. Ситуаційний план. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р. 
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Рис.11.  Ковель. Костел Св. Станіслава. План 1-го ярусу. 
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.

Рис. 12. Ковель. Костел Св. Станіслава. План 2-го ярусу.  
Арх. С. Шиллер, В. Кононович. Проект, 1924 р.
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Рис. 13. Ковель. Костел Св. Станіслава.
Вигляд зі сторони вул. 3-го мая.

Фото, 1936 р.

Рис. 14. Ковель. Костел Св. Станіслава. 
Вигляд на вівтар. Фото, 1936 р.

Рис. 15. Ковель. Костел Св. Станіслава. 
Фрагмент фасаду. Поштівка, 1936 р.

Рис. 16. Ковель. Костел Св. Станіслава. 
Фрагмент північно-західного фасаду

Фото, 1936 р.
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Залишалося лише оздобити інтер’єри. Наскільки 
повно вдалося реалізувати задум С.Шиллера щодо 
викінчення ліпних деталей, виконання різьблених 
вівтарів, наразі залишається нез’ясованим. У 1939 
році вартість будівництва вже сягнула двох мільйонів 
злотих – нечувано великої суми для того часу. В 
цілому ж спорудження костелу Св. Станіслава велося 
за фінансової підтримки держави, а також коштом 
приватних пожертв парафіян, поляків, що проживали 
в США, та працівників залізниці. Наприклад, відомо, 
що залізничники Ковельського вузла у 1928 році 
перераховували протягом трьох місяців 5 відсотків 
свого заробітку для будівництва однієї з костельних 
веж [8, а.392]. 

Місце під будівництво теж обрали не випадково: 
ділянка в межах колишніх вулиць Легіонів, 
Помнікової, Міцкевича і Фабричної розташовувалась 
перпендикулярно одній з головних магістралей 
міста – Колейовій і її продовження - вулиці 3-го Мая. 
Автор розташував будівлю костелу таким чином, що 
портал бічного, південного, фасаду з баштою був 

зорієнтований на вісь вул. 3-го Мая, замикаючи її 
перспективу. Програмованість сприйняття костелу, як 
головної домінанти міста, підтверджує і той факт, що 
вул.Колейова фактично відіграла роль композиційної 
осі, просторово поєднавши храм і залізничний вокзал 
Ковеля: утворились символічні подвійні “ворота” в 
місто – світські і духовні.

Храм не вцілів: у 1944 році під час воєнних дій 
костел Св. Станіслава був пошкоджений, а в 1945 – 
розібраний. 

Збережені креслення костелу в Ковелі дають 
змогу відчути і зрозуміти, щó один з кращих польських 
архітекторів початку ХХ століття Стефан Шиллер 
вкладав в поняття “національний стиль” – цілісну 
в своїй різноманітності систему символів і знаків, 
виражених в наближених до традиційних, простих, 
на перший погляд, формах. А старі фото свідчать, 
наскільки точно і відповідально ідеї автора втілювались, 
щоб донести його задум до тих, хто буде вражений 
гармонією архітектурного шедевру.
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