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Анотація. Вплив готики на об ємно-просторову
організацію храмів Волині довгі роки залишався недооціненим,
між іншим також з ідеологічних міркувань. Вивчення
складних процесів формотворення в сакральному
зодчестві регіону розкриває новими гранями історію
української архітектури доби пізнього Середньовіччя, допомагає
краще зрозуміти архітектурні процеси, що відбувалися
у наступні століття та дозволяє визначити місце цього
краю на історико-архітектурній карті України.
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Серед мурованих церков Волині особливемісце посідають споруди із внутрішніми
опорами. Такі храми належать до найбільших

монументальних православних реалізацій регіону.
В них яскраво проявилися різнорідні способи і
архітектурні розв язання, як фундатори, так і будівничі
мали тут більше можливостей при формуванні
просторових композицій, аніж у випадку звичайних
однонавових церков. Розгляд цієї групи пам яток
дозволяє зробити деякі спостереження, що певною
мірою характеризують розвиток архітектури регіону.

Богоявленська церква в Острозі віддавна
привертає увагу дослідників (рис. 1). Наприкінці XIX ст.
щодо часу її будівництва сформувалися два погляди.

Перший представляє В. Лущкевич, який оглядав
пам ятку перед перебудовою у 1885-1891рр.1 Ним
відмічено, що кам яні деталі  масверки, профілі
цоколів, карнизи  стилістично належать до пізньої
готики рубежу XV та XVI ст. Опори арок в інтер єрі
виготовлені із використанням мотивів ренесансу
і пов язані з артіллю, котра у той час проводила
перебудову Краківського замку. Оглядаючи місце
стику північної стіни із власне церквою, дослідник
встановив, що обидві частини зведені з перев язкою,
тобто одночасно. Слідів переробок, в результаті
яких могли би з явитися готичні деталі, ним не
помічено. На підставі цього час будівництва
визначено на 1521 р.  згідно латинського напису на
північному мурі: «Initium huis operis Anno Domini
1521»2.

Російські дослідники репрезентують інший
погляд, покликаючись на інформацію василіанина
Ігнатія Стебельського, що церква збудована
князем Василем Красним (помер у 1453 р.)3, а у 1521 р.
тільки перебудована. Таке датування зустрічається
у ряді праць4. При цьому вважається, що північна
стіна прибудована у XVI ст., а готичні деталі є
пізнішим додатком.

У 1978 р. О. Годованюк захистила кандидатську
дисертацію про Острозький замок. Авторкою
зібрано багатий архівний та іконографічний
матеріал та виконано натурні архітектурні дослідження.
В одному із розділів нею розглянуто Богоявленську
церкву5. Встановлено, між іншим, що у XIX ст. руїни

1 ЦДІАУК. Ф. 2205. Оп. 1. Спр. 109.1891 р., Арк. 2-3.
2 Łuszczkicwicz W. Ruina Bohojawleńskiej cerkwi w zamku

Ostrogskim na Wołyniu И Sprawozdania komisyi do badania
historyi sztuki. T. 4. Kraków, 1888. S. 67-92.

3 Stebelski I. Genealogia xiążat na Ostrogu Ostrogskich. T. 3. Wilno,
1783. S.76-77. Це видання цитує В. Лущкевич (с. 71), котрий
припускає, що князь Василь Красний міг збудувати дерев яну
церкву.

Ą Петров Н. И., Малышевский И. И. Волынь. Исторические
судьбы Юго-Западного края. Санкт-Петербург, 1888. С. 89.

5 Годованюк Е. М. Замок в Остроге. Ленинград, 1972. Рукопис.
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Рис. І. Богоявленська церква в Острозі. Вигляд руїн (за К. Молендзінським).

Fig. 1. Church of the Epiphany in the Ostrih town. View of ruins. After K. Molędziński.

Рис. 2. Плани церков: а) Богоявленська в Острозі; Ь) Іоанна Богослова в Луцьку; с) Успенська в Дорогобужі;
d) Димитріївська в Луцьку. Креслення автора.

Fig. 2. Plans of the Churches: a) Church of the Epiphany in Ostrih; b) Church of John Theologian in the Lutsk town;
c) the Assumption Church in the Dorohobuzh village; d) Church of Demetrius in the Lutsk town. Pictures by Author.
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первісної церкви майже повністю розібрано,
залишилися тільки фрагменти стін нижче рівня землі
та північну оборонну стіну. При будівництві нової
споруди вже не були відновлені готичні елементи,
дещо змінено пропорції барабанів бань, абсиди
були видовжені у східному напрямку.

Щоб перевірити, що раніше збудовано 
оборонний мур чи церкву  при північній замковій
стіні нею був закладений шурф, в якому промірено
глибину закладення фундаментів. Дослідниця
порівнює її з поміряною у XIX ст. глибиною закладення
фундаменту церкви. Різниця між найближчими
розмірами складає 36 см. Довжина каменів, з яких
муровано фундаменти оборонної стіни,  до 90 см,
церкви  до 40 см.6 На цій підставі зроблено
висновок, що оборонний мур та церква збудовані не
одночасно. Церкву датовано на XV ст. Це ж
датування повторюється і в пізніших публікаціях авторки7.

Треба зазначити, що глибину закладення
фундаментів церкви у XIX ст. вказано у сажнях. В
царській Росії було кілька трохи відмінних сажнів, що
використовувалися в тій або іншій місцевості, тому
незрозуміло, яким саме з них користувалися при
обмірах в Острозі. Невідомо також, чи точними
були проміри, але рівень землі, від якого
міряли у XIX ст., з певністю був іншим, ніж сучасний.
Використання менших каменів можна пояснити
також технологічно: за наявності контрфорсів
менші камені краще вкладаються і створюють кращу
перев язку стіни, і навпаки  рівну стіну, без
уступів, швидше мурувати із більших блоків.

О. Годованюк вказує також на різницю у
розмірах цегли: 26,5-25 см х 12,5-12 см х 5-7,5 см
(північна стіна) та 29-28,5-28 см х 14-13,5 см х 8,5-7 см

(церква). Для перевірки одночасності будівництва
обох частин необхідно було дослідити місце стику
оборонного муру та залишків стін первісної церкви
у північно-західному куті. Тут нами було закладено
шурф8, завдяки якому встановлено, що мурування
обох частин виконано із однакової цегли,
рівномірно та у перев язку. Ніяких слідів переробок
не виявлено. З певністю можна підсумувати, що
і оборонний мур, і власне храм були збудовані
одночасно у першій половині XVI ст.

Здається, що фундацію церкви можна пов язати
із перемогою Костянтина Острозького над
Московським князем у 1515 р. у битві під Оршею9. Син
Костянтина  Ілля, котрий помер у 1539 р., у своєму

6 Там само, с. 84.

7 Годованюк О. Пам ятки будівельної діяльності князів
Острозьких в Острозі // ОД. Дослідження і матеріали. Т. 1.
Львів, 1995. С. 44-45.

8 Археологічні розкопки проводив археолог Максим Стріхар.

9 Łuszczkiewicz W. Op. cit., s. 71-72.

Рис. 3. Богоявленська церква в Острозі. Поперечний розріз
(за В. Лущкевичем)

Fig. 3. Church of the Epiphany in the Ostroh town.
Cross section. After W Łuszczkiewicz

заповіті записує на церкву срібло, котрим належить
«образ намістний святого Богоявления и другий
образ намістний же святое Пречистое оковати»10.
Отже, до 1539 р. церква вже була закінчена.

Храмова споруда тринавова, з чотирма опорами,
триабсидна, увінчана п ятьма банями на високих
барабанах (рис. 2). Корпус нав мав квадратну
конфігурацію плану, опори поставлено так, що вони
утворюють дев ять чарунок, які близькі за
розмірами. В центрі знаходиться підбанний квадрат, нави
однієї висоти, два східних стовпи вільно стоячі.

Просторовий хрест трансепт середня нава певним

чином виділено завдяки застосуванню

циліндричних склепінь без люнет (за кресленням Лущкевича).
Подібне розв язання зустрічаємо у Троїцькій церкві
у Межирічі біля Острога. Ширина абсид однакова
із шириною відповідних нав. Північна, південна
та середня абсиди поєднані проходами. Між
абсидами і навами було три арки: дві стрілчасті і одна
(середня) півциркульна (рис. 3). Іконостас повинен
би був закривати собою пройми до бічних абсид
майже повністю, натомість до середньої частково.

10 Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. T. 4.
Lwów, 1890. S. 206-207.
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Рис. 4. Миколаївська церква у селі Мильці. Вигляд зі сходу
(за О. Цинкаловським)

Fig. 4. St. Nicolaus Church in the Myltsi village.
View of the east side. After O. Tsynkalovski

Рис. 5. Миколаївська церква у селі Мильці. План.
Реконструкція автора

Fig. 5. St. Nicolaus Church in the Myltsi village. Plan.
Reconstruction by Author

Характерною особливістю просторового
розв язання є цілковита відповідність зовнішніх
об ємів внутрішньому призначенню: зальний куб
молитовного приміщення для віруючих і сакральна
трьохабсидна частина є окремими об ємами.

Слід зауважити, що чотирьохопорний тип храму
був розповсюджений в старокнязівській Русі вже
у XII ст. Такі церкви як Іоанна Богослова в Луцьку,

Успенська в Дорогобужі (обидві датуються 1170-
ми роками11), церква у ВолодимирьВолинському
(друга половина XII ст.) і Димитріївська церква
у Луцьку12 (XIV ст.) виступають у цьому відношенні
попередницями острозького храму. У більшості
храмів цього періоду середня нава (сторона під-
банного квадрату) є удвічі або більше ширша від
бічних, завдяки чому домінуючим стає підбанний
простір. Виокремленню просторового хреста
«середня нава  трансепт» сприяє також поєднання

стовпів зі стінами за допомогою арок, які нижчі
від попружних,  як це можна бачити в церкві
Параскеви П ятниці в Чернігові13. Східна пара опор
пов язана з абсидами стіною, залишено тільки

невисокі проходи. Передвівтарна перегородка
(прототип іконостасу) ставилася між або перед східними
опорами, відсікаючи східне прясло від простору
нав. Таке розв язання на Русі було переважаючим,
але не єдиним. Вже у Спаському соборі Чернігова
передвівтарна перегородка знаходилася не між
опорами, але в площині східної стіни, яка відділяла
абсиди від нав14. Аналогічне рішення спостерігаємо
в Успенському соборі в Галичі та церкві у Володи-
мирі-Волинському15 * *.

Завдяки тому, що при розмітці плану Богояв-
ленської церкви в Острозі утворено дев ять більш-
менш однакових прясел, нави майже рівновисокі,
а іконостас встановлено за східною парою стовпів.
Утворений таким чином внутрішній простір є більш
однорідним та цілісним, окремі просторові чарунки
вільно переливаються одна в одну, і лише у верхній
частині середньої нави завдяки застосуванню
циліндричного склепіння простір починає «рухатися»
в бік середньої бані. Всі ці ознаки разом дозволяють
говорити про тенденцію до зальності інтер єру, що
характерна саме для періоду готики.

Першою чотирьохопорною готичною залою на
території України є кафедральний костьол у Львові
другої половини XIV ст. Пізніше цей тип
розповсюдився в різних варіаціях, стаючи характерною

11 Малевская М. В. Церковь Иоанна Богослова в Луцке вновь
открытый памятник архитектуры 12 в. // Древнерусское
искусство. Исследования и атрибуции. СПб., 1997. С. 9-36.
Малевская М. В., Пескова Н. А. Древнерусская Успенская
церковь в Дорогобуже Волынском // Проблемы изучения
древнерусского зодчества. СПб., 1996. С. 57-60.

12 Кучера М.П. Археологические исследования Волынского
отряда // Археологические исследования на Украине в 1968 г.
Киев, 1971. С. 242-245.

13 Асеев Ю.С. Архітектура Київської Русі. Київ, 1969. С. 170.

н Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца 10  начала 12
в. Москва, 1987. С. 137.

15 Малевская М. В. Георгиевская церковь в Любомле и её место
в русском зодчестве 13 века // Древнерусское искусство. Русь.
Византия. Балканы. 13 век. Москва, 1997. С. 267.
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Рис, 6, Миколаївська церква у селі Мильці. Вигляд із північного заходу
Fig, 6, St. Nicolaus Church in the Myltsi village. View of the north-western side

ознакою готики в Русі-Україні16. Тому, важко

погодитися із твердженнями про відсутність впливу
готики на формування об ємно-просторової

композиції острозького храму17.
Чотирьохопорний п ятибанний храм був досить

розповсюдженим і у князівстві Московському.
Початковою ланкою у появі таких храмів стало
зведення Успенського собору Московського Кремля18.
Тут також зустрічаємо розбивку плану із дев яти
чарунок та використання круглих стовпів. Здавалося

б, що таке розв язання повинно було б створити
зальний інтер єр, але розстановка п яти світлових

барабанів виконана таким чином, що середня
більша баня поставлена не над середнім пряслом, а над
солеєю, тому дві східні бані опинилися над об ємами

16 Mańkowski Т. Dawny Lwów. Jego sztuka i kultura artystyczna.
London, 1974. S. 36-37. Arhitektura gotycka w Polsce, pod red.
T. Mroczko i M. Arszyńskiego. T. 2. Warszawa, 1995. S. 78.

17 Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 2. Київ,
1967. С. 27.

18 Про це писав ще В. Лущкевич. Див.: Łuszczkiewicz W. Op. cit.
S. 72.

бічних вівтарів19, а це, у свою чергу, відділило їх
завдяки високому іконостасу від простору
основного молитовного залу. Таким чином, в Острозі
ідея рівномірно освітленого, центрованого зального
простору реалізована повніше.

Другою характерною пам яткою є Миколаївська
церква монастиря у Мильцях (рис. 4). Про час її
виникнення свідчить фундаційний лист володи-
мирського старости Федора Сангушка, датований
1542 р., котрим надаються села «на заложенье храма
святого великого чудотворного Николы»20. Отже
будівництво розпочато у 1542 р. У заповіті 1547 р.
він же робить запис «на домуроване церкви»21, тож
на той час храм ще не був завершений.

Трьохнавова частина церкви має квадратний
план з чотирма опорами, дев ять чарунок є
близькими за розмірами (рис. 5). Дослідниками зауважено

19 Кавельмахер В. В. К вопросу о первоначальном облике
Успенского собора Московского Кремля // АН. Т. 38. Москва,
1995. С. 214-235.

20 Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. T. 4.
Lwów, 1890. S.313.

21 Op. cit., s. 562.
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Рис. 7. Успенська церква у селі Зимно. План.
Обмір архітектора Дейнеки, 1877р.
ЦДІАУК. Ф.442. Оп. 568. Спр. 59. С. 81

Fig. 7. Assumption Church in the Zymno village. Plan.
Measurement by architect Deyneka.

TsDIAUK F.442. Op. 568. Spr. 59. S. 81

різну форму стовпів: східні у плані восьмигранні,
натомість західні  шестигранні22. На момент
огляду нами церкви за відсутності тиньку можна було
бачити штроби від стіни, що відділяла бабинець
від нав, безпосередньо до неї примикала західна
пара опор. Над бабинцем знаходився «chór zakonny
stolarskiey roboty [przy] pierwszy[ch] dwóch słupach»23.
Хор відкривався до основного молитовного
приміщення завдяки аркам, які посаджені дещо нижче
від попружних. Внаслідок такого рішення західне
прясло було досить ізольованим від простору нав.
Просторовий хрест не виділено, всі п ять компар-
тиментів, що примикають до підбанного простору,
разом із діагональними перекрито хрестовими
склепіннями. Готична зальність тут виражена сильніше,

22 Годованюк О. М. Дослідження маловідомого архітектурного
комплексу // Мистецтво і сучасність. Зб. наук, праць. Київ,
1980. С. 195.

23 Інвентар монастиря 1766 року: Інститут рукописів НБУ,
шифр Мил. № 107/а1295, с. 2.

ніж в Острозі. Просторові чарунки є рівнозначними

як у поздовжньому (на схід від бані), так і в
поперечному (на північ та південь) напрямках. Східна
пара стовпів завдяки своїй формі також сприяє
формуванню неорієнтованої зали. Єдина баня була
вимурувала так само, як і в острозькій Богоявлен-
ській церкві  над центральним компартиментом.
Беручи до уваги окремішність прясла із хором,
можна стверджувати, що підбанний простір був
зсунутий на захід. Вівтарна частина складалася із трьох
абсид: середньої та двох бічних. Середня майже
удвічі ширша від бічних, при цьому вона також
ширша від середньої нави. Людина, що заходила до
церкви, не бачила країв абсиди, їх затуляли стовпи,
завдяки цьому створюється враження розкритості
вівтарної частини і як результат цілісності
внутрішнього простору. Такому враженню не перешкоджав
невисокий двох ярусний іконостас, котрий
відповідно до інвентаря 1593 р. складався з намісного та
деісусного рядів24. Північна бічна абсида широкими
прорізами відкривалася до нави та до головного
вівтаря, утворюючи простір, що переливається.
У неіснуючій нині південній абсиді на нижньому
рівні містилася ризниця25, очевидно, що вона
повинна була бути відділеною від решти приміщень.
На верхньому рівні знаходилася бібліотека та архів.
Приміщення також відкривалося широкою та
високою аркою до нави. Зараз цей проріз замурований,
проте його контур добре видно на місці.

Зовні пам ятка подібна до куба (рис. 6), вівтарна
частина виділена в окремий об єм. Завдяки тому,
що бічні абсиди мають у плані форму чверті кола,
спостерігається тенденція до зливання їх з головною
абсидою. На фасадах немає підвіконного карнизу,
контрфорси є ритмізуючими елементами.

Успенська церква у Зимно на підставі візитацій-
них описів зазвичай датується 1495 р.26 Візитація
1802 р. повідомляє, що «cerkiew zmurowana więcey
iak od 300 lat»27. Оглядаючи її стіни, можна
вирізнити два види мурування: з товстішої цегли 8,8 см
х 13,2-13,5 см х 27,5-28,2 см із розшитими двох-
гранними швами (на висоту близько двох метрів
від землі), та з трохи меншої цегли 7-7,5 см х 14 см
х 28,5-29 см з затиранням швів  все мурування
вище. При проведенні археологічних розкопок під
керівництвом архітектора-реставратора Є. Осадчого
встановлено, що під вбудованою у вівтарну частину
вежею є фундаменти криволінійної в плані форми,
що є продовженням фундаментів абсиди. Фундамен-

24 АЮЗР. Ч. 1. Т. 1.  Киев, 1859. С. 367.

25 Там само, с. 368.

26 Левицкий О. И. Историческое описание Владимир-
Волынского Успенского храма. Киев, 1892. С. 9-11.

27 РДІА. Ф. 823. Он. 3. Спр. 1265. Арк. 3.
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Рис. 8. Успенська церква в Зимно. Попружні арки в головній
наві. Фото автора. 1997р.

Fig. 8. Assumptijn Church in the Zymno village. Compartment
arches in main nave. Foto by Author. 1997.

ти вежі находять на них. Отже, в даному випадку
необхідно виділити два будівельні періоди. Нижню
частину можна пов язати із 1495 р. А про датування
решти будівлі довідуємося із документу про поділ
маєтку між Іваном та Олександром Чарторийськи-
ми після смерті їхнього батька Федора у 1547 р.: «а
што ся дотичет монастиря Пресвятое Богородици
Земенського, то маємо обидва, весполок з князем

Олександром его милости будувати»28. Отож на
той час велися будівельні роботи. Григорій Логвин,
котрий досліджував церкву у 1946 р., оглядав дзвін
із написом, що його «дал уробити до Зімна князь
Олександро Чорторийський року Божого 1566»29.
Цей же князь у заповіті 1569 р.30 просить поховати

28 АЮЗР. Ч. 8.Т. 4. Киев, 1907. С. 39. Цей фрагмент цитує
Г. Логвин, не прив язуючи його до конкретних будівель. Див.:
Логвин Г. Н. Архітектурний комплекс в Зимно. Київ, 1948.
С. 26. Рукопис.

29 Там само, с. 26.

30 Там само, с. 28.

Рис. 9. Успенська церква в Зимно. Середня нава.

Вигляд у східному напрямку Фото автора. 1997р.
Fig. 9. Assumptijn Church in the Zymno village. Central nave,

view towards the East. Foto by Author. 1997

його у Зимненському монастирі. Очевидно, що до

1566 р. більшість будівельних робіт була завершена31.

Корпус нав Успенської церкви має форму

квадрату, поділеного на три нави чотирма прямокутними,
витягнутими по поздовжній осі стовпами (рис. 7).
На західній та східній стінах в інтер єрі їм

відповідають виступи. Арки влаштовано нижче п ят

склепінь, самі склепіння циліндричної форми, без
розпалубок, муровані на одній висоті. Бічні навіть

трохи вищі. В середній наві попружні арки вміщено

по осі стовпів (рис. 8). Вівтарна абсида півкругла
у плані і обіймає собою всі три нави, всередині
поділена на три частини: на північ міститься вежа, на

нижньому ярусі котрої була ризниця, а на другому,
можливо, бібліотека і архів  подібно до Милець.

Південна частина відділена аркою, що аналогічна

до міжнавових арок і є ніби продовженням визна-

31 Першим датував церкву на 16 ст. професор Адріян Прахов,
котрий оглядав її в липні 1886 р.: ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 572.
Спр. 54. Арк. 55 зв.
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Рис. 10. Успенська церква в Зимно. Південний та західний фасади. Обмір архіт. Дейнеки, 1877 р.
ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 568. Спр. 59. Арк. 81

Fig. 10. Assumption Church in the Zymno village. West and south elevations. Measurement by architect Deyneka.
TsDIAUK. F. 442. Op. 568. Spr. 59. S. 81

ченого ними ритму (рис. 9). Спільне циліндричне
склепіння вівтарної частини і середньої нави
розділяє тільки невелика арка. Південна частина абсиди
відкривається до вівтаря, а простір вівтаря
зливається із простором нави. Іконостас був, імовірно,
невисоким, тому не перешкоджав вільному
перетіканню простору. Натомість бічні нави візуально
ізольовані від головної.

Звертає на себе увагу склепіння нави, яке у
польській літературі отримало назву тунельного. Воно
знаходить аналогіюв склепіннях групи мазовецьких
костьолів середини XVI ст.: у Пултуську, Брохові,
Хрусліні, Цєшині та Броку. Авторство деяких з них
пов язано із іменем Джованні Батисти (в польській
літературі  Яна Баптиста) з Венеції32. Всі ці
храми датовані 1550-ми  1560-ми роками33 і тому
є ровесниками церкви у Зимно. Як у загальному
вирішенні, так і в деталях є певні подібності із зим-

32 Historia sztuki polskiej w zarysie, pod red. T. Dobrowolskiego s
W. Tatarkiewicza. T. 2. Kraków, 1962. S. 73-74.

33 Тадеуш Добровольський датує колегіату в Пултуську близько
1530 р.: Dobrowolski Т. Sztuka polska od czasów najdawniejszych
do ostatnich. Kraków, 1974. C. 273.

ненською пам яткою: так, у костьолі в Брохові, крім
відсутності розпалубок в склепіннях, близькими є
попружні арки і лопатки, що не доходять до низу
стін. Проте слід вказати і на відмінності. В Зимно
над високими міжнавовими арками знаходиться
простий карниз, ніш або інших декорацій, як,
наприклад, у Пултуську, тут немає. Якщо в Брохові є
тільки одна арка, яка відділяє пресбітеріум від нави,
то в Успенській церкві арок кілька і вони поділяють
наву на прясла. До глибинного простору, зразком
котрого служили двовимірні малюнки
Кватроченто34, в Зимно додається ритм, тому лінійний, нічим
не перерваний рух перетворюється на ступінчастий.
В цьому можна бачити вплив місцевої волинської
традиції. Внутрішня композиція церкви є, таким
чином, одним із перших прикладів маньєристич-
ного вирішення інтер єру на Волині. Зимненська
псевдо-зала не мала розповсюдження в архітектурі
Волині XVI  1-ї пол. XVII ст. і залишається

одиноким прикладом без наслідувань.

34 Kozakiewiczowa Н. Renesans і manieryzm w Polsce. Warszawa,
1978. S. 75.
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Рис. 11. Замкова церква в Старокостянтинові Загальний вигляд. Фото П. Жолтовського, 1928 р.
ЦНБ IP. Ф. 278. Спр. 498. С. 307

Fig. 11. Castle church in the Starokostiantyniv town. General view. Foto by P. Zholtovski, 1928.
TsNB IP. F. 278. Spr. 498. P. 307

Ззовні будівля виглядає як єдиний нерозчле-
нований об єм (рис. 10). Первісно корпус нав був
увінчаний чотирма банями циліндричної форми на
квадратних у плані п єдесталах. З них дві східні, як
прийнято вважати, розібрані у 1724 р.35 Г. Логвин
у своєму дослідженні влучно співставив Успенську
церкву із луцьким кафедральним костьолом36,
закінченим у 1545 р.37 Цей храм, що не зберігся до
нашого часу, також був вбудований північною стіною
у оборонний мур і мав чотири наріжні вежі.

Будівництво костьолу велося за ініціативи Юрія
Фальчевського гербу Труби, луцького єпископа
у 1536-1547 рр.38 Рід Фальчевських походив із Ка-

35 Теодорович Н.И. Город Владимир, Волынской губернии,
в связи с 900-летием Волынской епархии. Житомир, 1898.
С. 97.

36 Логвин Г. Н. Архітектурний комплекс в Зимно // Архітектурні
пам ятники. Зб. наук, праць. Київ, 1950. С. 101.

37 Памятники, изданные временной комиссией для разбора
древних актов. Т. 4. Отд.2. Киев, 1859. С. 69. Опис луцького
замку за 1545 рік: «kostieł Boży w zamku okolnem, kotoryi
czerez prąciu i pilnost i nakład niemałyi jehoż miłosti kniazia
biskupa budowan, tot wżo sowsim sprawen i zasklepion jest i teper
ieho podpysywaiut, kotoryi kostieł wse mesto i zamok ukrasił,
i oborona też niemałaja w czas pryhody z nieho byti możet».

38 Nitecki P. Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny.
Warszawa, 1992. S. 39,256. Тут його названо Хвальчевським.

Рис. 12. Замкова церква в Старокостянтинові. План.
Обміри з архіву інституту «УкрНДІпроектреставрація»

Fig. 12. Castle church in the Starokostiantyniv town. Plan.
Measurement from the «UkrNDIproektrestavracia» Institute, Kyiv
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Рис. 13. Замкова церква у Старокостянтинові. Інтер єр.
Вигляд у східному напрямку. Фото П. Жолтовського, 1928 р.

ЦНБ IP. Ф. 278. Спр. 498. С. 311
Fig. 13. Castle Church in Starokostiantyniv town. Interior.

View towards the East. Foto by P. Zholtovski, 1928.
TsNB IP. F. 278. Spr. 498. P. 311

ліського воєводства, деякі його представники

переселилися у першій половині XVI ст. на Волинь39.

Луцький єпископ був раніше єпископом київським

(1532-1536 рр.), а перед тим близько 10 років  ві-

ленським суфраганом40. Фальчевські були також
пов язані із Зимно: князь Дмитро Козека, котрий

опікувався монастирем і брав участь в його

маєткових справах41, був похований в Успенській церкві42.

Його дружиною була Катерина Фальчевська43.
Наведені факти дозволяють припустити, що обидві
будівлі були збудовані одними майстрами, вибраними
єпископом Фальчевським. Відтак можна пояснити

архітектурні впливи північних земель44, помітні

у білоруських церквах 1-ї пол. XVI ст.: в Мурованці,

39 Niesiecki К. Herbarz Polski. T. 4. Lipsk, 1839. S. 12.
40 П. Нітецький пише, що він виховувався при дворі Яна,

Віденського єпископа, у 1519-1536 рр. Але беручи до уваги
дату народження останнього, подану цим же автором,
виходить, що Ян став єпископом у 20 років, а Юрій був його
ровесником.

41 АЮЗР. Ч. 1. Т. 1. Киев, 1859. С. 94.

42 SGKP. Т. 14. Warszawa, 1895. S. 617.

43 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця 14 до середини
17 ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993. С. 332.

44 Логвин Г.Н. Архітектурний комплекс в Зимно... С. 101-102.

Рис. 14. Замкова церква у Старокостянтинові. Інтер єр.
Вигляд у західному напрямку. Фото П. Жолтовського, 1928 р.

ЦНБ IP Ф. 278. Спр. 498, С. 310

Fig. 14. Castle church in Starokostiantyniv town. Interior.
View towards the West. Foto by P. Zholtovski, 1928.

TsNB IP. F. 278. Spr. 498. P. 310

Синковичах, Супраслі45, де також спостерігаємо

чотири наріжні вежі46.

Церква Св. Трійці у Старокостянтинові була

зведена одночасно із замком (рис. 11). Король Сигізмунд

Август у привілеї від 15 березня 1561 р. на закладення
міста замість села Колищинець пише, що Костянтин

Острозький «замок будует и при нем место садити

почал»47. У 1581 і у 1594 рр. князь надає настоятелеві

церкви село Іршики і десятину із міських млинів48.

Очевидно, що церкву збудовано між 1561 і 1581 рр.

Опис замку за 1636 р. описує храм вже як мурований,

покритий полив яною дахівкою49.

План церкви має форму видовженого

прямокутника, завенршеного на сході півколом абсиди

45 Кушнярзвіч А.М. Культавае дойлідства Беларусі 13-16 ст.
Пстарычнае і архітектурна-археалагічнае даследаванне.
Міиск, 1993. С. 64-94.

46 Такий мотив зустрічається у Фромборку (Sztuka sakralna w
Polsce na ziemiach zachodnich i północnych, opr. T. Dobrzeniecki.
Warszawa, 1976. П. YI.), у Вільнюсі (Jankiawiciene A. Architektura
gotycka zespołów bernardyńskich Wilna i Kowna // Sztuka około
1500. Warszawa, 1997. S. 109.).

47 Переговский В. Город Староконстантинов. Житомир, 1868.
С. 57.

48 Там само, с. 98.

49 Новицький О. Опис Старокостянтинівського замку. Київ,
1945. С. 14. (Рукопис, архів НДІТІАМ, шифр № 513).
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(рис. 12). Чотири стовпи зсунуто на межу
вівтарної частини і нави, у поперечному напрямку вони
з єднані арками. Середня арка ширша і вища, із
сильніше вираженою стрілчастістю (рис. 13). Така
композиція арок є цілком подібною до передві-
втарних пройм Богоявленської церкви в Острозі.
Між арками та склепінням залишився великий
відступ, через що два ряди арок справляють враження

поперечних стін. Наву перекрито на всю ширину
циліндричним склепінням з чотирма
розпалубками (рис. 14). Простір між опорами перекрито
хрещатим склепінням. Рівень п ят склепінь у наві
є значно нижчим, ніж рівень п ят склепінь між
стовпами. Завдяки цьому прясло між опорами є
вищим та більш просторим, створючи щось на зразок
балдахіну на чотирьох опорах перед іконостасом
з виділеною зоною поруч царських врат. За своїм
емоційним впливом таке розв язання аналогічне до
підбаневого простору в церквах старокняжої Русі,
де це місце було акцентоване світловим барабаном.
Отже, створений тут ефект «передчуття бані» над
солеєю добре вкладається в маньєристично
трактований простір.

Первісний іконостас, можливо, був розміщений
тут так само, як і пізніший XVIII ст., представлений
на фотографії 1928 р. (рис. 13), тобто перед східною
парою стовпів. Нічим не розділений простір вівтаря
переливався до решти церкви через арки над

іконостасом, справляючи суперечливі враження: з одного
боку цілісності інтер єру, а з іншого 
відокремленості вівтаря. Таке рішення фактично є розвитком
композиційних прийомів, закладених у Мильцях.

Ззовні будівля виглядає як компактний об єм,
увінчаний сигнатуркою50.

Спасо-Преображенська церква у Четвертні є
останньою із аналізованих пам яток. Початок її

будівництва відноситься до 1600 р.51  відповідно до
останньої волі княгині Ганни Збаразької з Четвер-
тинських (померла 1581 р.52). У заповіті вона
просила свого чоловіка Януша збудувати над її могилою
церкву, що і було виконано у 1604 р.53 Фундуш
Григорія Четвертинського за 1619 р. згадує «манастыр
и церков в нем мурованая святого Преображения
Господа Нашого Іисуса Христа в месте Четвертий»54.

Церква має квадратний корпус нав (рис. 15),
чотири восьмигранні опори, що звужуються
догори, підтримуючи ентазис, підтримують склепіння

50 Годованюк О. Оборонні споруди Поділля за «Інвентарем»
1615 р. // АСУ. Вип. 3. Ч. 1. Київ, 1996. С. 60-73.

51 ДАВО. Ф. 35. Оп. 5. Спр. 356.1880 р. С. 413.
52 Яковенко Н.М. Цит. пр., с. 314.
53 Девятисотлетие православия на Волыни. Житомир, 1892.

С. 62.

54 АЮЗР. Ч. 1. Т. 6. Киев, 1883. С. 477.

Рис. 15. Церква у Четвертні. План.
Обмір автора

Fig. 15. The Church in Chetvertnia village. Plan.
Measurement by Author

та поєднуючись між собою міжнавовими арками.
Арки незначно виступають з площини склепіння,
через що практично не грають ролі у формуванні
простору інтер єру, характерними особливостями
котрого є статичність та врівноваженість (рис. 16).
Вівтарна частина складається з однієї гранчастої
абсиди, що охоплює по ширині всі три нави.
Перекриття виконано у вигляді циліндричного
склепіння з розпалубками. По поздовжній осі церкви
(поперечній осі склепіння) влаштовано дві арки
невеликої товщини  яків навах. При погляді
вгору простір абсиди виглядає розділеним на три
компартименти (рис. 17). Подібне розділення вже
зустрічалося в Успенській церкві в Зимно (південна
частина). Північні аналогії гранчастої абсиди, що
охоплює три нави (костели в Ішколдзі, Меркіні,
Вітовта в Каунасі, Борисоглібська церква в Ново-
грудку55), не мають такого поділу простору на три
частини. Завдяки цьому можна вважати описане
рішення продуктом місцевої творчості.

55 Гриневичюте-Янкявичене А. Основные чертьт
пространства и формы однонефных и зальних готических зданий
Литвы И Statyba ir architektura. Vilnius, 1962. С. 242;
Чантурия В. А. Памятники архитектуры и градостроительства
Белоруссии. Минск, 1986. С. 45,155.
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Рис. 16. Церква у Четвертні. Інтер єр північної нави.
Фото автора, 1997р.

Fig. 16. The Church in Chetvertnia village. Interior of the north
nave. Foto by Author, 1997

Рис. 18. Церква у Четвертні. Вигляд зі сходу.
Фото автора, 1997р.

Fig. 18. Church in Chetvertnia village. View from the East.
Foto by Author, 1997

Рис. 17. Церква у Четвертні. Інтер єр абсиди. Склепіння.
Фото автора, 1997 р.

Fig. 17. The Church in Chetvertnia village. Interior of the apse.
Vault. Foto by Author, 1997

Стіна між навами і вівтарем мала посередині

широкий проріз, що відповідав царським вратам

іконостасу. Вгорі він завершувався півкруглою

аркою, що заходила в розпалубку циліндричного

склепіння абсиди. Бічні дияконські двері мали цегляні
перемички на висоті близько 2,5 м. Над ними були
влаштовані окремі високі отвори, що також
заходили в розпалубки склепіння. Видається, що первісний
іконостас доходив по висоті до низу верхніх бічних
отворів. Отже, два великих простори  вівтарний
та корпусу нав  угорі були поєднані візуально,
залишаючись поділеними в нижній частині. Така
риса характерна і для церкви в Старокостянтинові.
У 1904 р. тут поставлено новий високий іконостас56,
що затулив собою всю східну стіну, при цьому
розширено прорізи дияконських дверей, розібрано
перемички над ними.

Фасади храму декоровані досить скромно.
Абсида плавно виростає із кубовидного корпусу нав.
Враженню загальної компактності сприяє також
«зплащена» форма абсиди (рис. 18). Подібні рішення

56 ДАВО.Ф. 35.0п. 5. Спр. 383.1910 р. С. 913.
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можна спостерігати і в протестантській архітектурі,
наприклад, в Пултуську. З огляду на зближення
протестантів із православними в кінці XVI ст.
(конфедерація 1599 р.57) подібна аналогія не видається
випадковою (рис. 19).

Висновки. Розглянутий матеріал дає
підстави стверджувати, що доба пізнього середньовіччя
в сакральній архітектурі Волині характеризується
тенденцією до нівелювання ролі світлової бані,
простір розвивається в напрямку зальності, але ніколи
не досягає апогею, тобто не стає чистою залою.

Обидві складові  корпус нав і вівтар  зберігають
певний ступінь автономності, що було пов язане із
особливостями східнохристиянської літургії. Кожна
пам ятка, демонструючи стремління до зальності,
залишається у меншій або більшій мірі під
впливом попередньої традиції. Характерною ознакою
архітектури Волині даного періоду є «хистка
рівновага» у поєднанні різних стильотворчих
засобів, що, з одного боку, не приводить до створення
формально довершених структур, а з іншого веде
до народження архітектурного симбіозу із яскраво
вираженими рисами самобутності.

В цьому контексті цікавим є порівняння з
функціональним зонуванням звичайного на той час
інтер єру римсько-католицького костьолу, що
складається, як відомо, з пресбітеріуму, де міститься вівтар,
і молитовного залу для віруючих. Обидві частини
поєднує так звана «райдужна арка», що символізує
райдугу, котра з явилася після великого потопу як
знак примирення людей з Богом. Райдужна арка на
стику двох світів  земного і небесного, святого
і грішного  є місцем емоційної напруги. Розп яття,
що під нею встановлювалося, підкреслювало
подвійну природу Христа. Дійство в костьолі розвивається
у горизонтальній площині  лінійно.

Спроби поєднати обидві частини в єдине ціле
зроблені вже жебрущими орденами. Перші їх
костьоли виявляються звичайними залами,

витягнутими із заходу на схід58. Прагнення «зблизити»
земне і небесне, зробити останнє «доступнішим»
спостерігається як в намаганнях гуситів у XV ст.,
так і в реформаційних течіях XVI ст. Цікаво, що
деякі з тогочасних вимог реформаторів 
наприклад, часта сповідь та причастя для віруючих  були
звичайною практикою у Православній Церкві59.

57 Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 6. Київ-Львів, 1907.
С. 569-571.

58 Geschichte der deutschen Kunst 1200-1350, herausgegeben von
F. Mobius und H. Sciukie. Leipzig, 1989. S. 148-149.

59 Грушевський M. Історія української літератури. T. 5. Кн. 2.
Київ, 1995. С. 24.

Рис, 19, Протестанський збір в Пултуську. Вигляд зі сходу.
Фото автора, 1997р.

Fig, 19, Protestant Church in Pułtusk town. View from the East.
Foto by Author, 1997

Поява зального пресбітеріуму, що відкривається

у нави, пов язують із костьолом у Швабіш-Гмюнді60.
Численними є приклади пізньоготичних костьолів,

у яких внутрішній тринавовий простір вирішено

у вигляді цілісного простору, без виділення

вівтарної частини (Бранденбург, Штральзунд, Амберг)61.

Тип зального пресбітеріуму розповсюдився на

північних землях і в Литві (Кафедральний та Св. Яна

костьоли у Вільнюсі62). Представником такого

напрямку в архітектурі Естонії є пресбітеріум костьолу

Олевісте в Таллінні63. Таку ж тенденцію до зливання

внутрішнього простору, але у дещо спрощеному

вигляді, що пояснюється невеликими розмірами

будівель, демонструють вищезгадані церкви Білорусі.

Інакше трактується простір візантійського

храму: його інтер єр є ніби моделлю Всесвіту.

Відповідно до канонічної системи розписів, особи

всесвітньої історії розміщуються на стінах і склепіннях,

дотримуючись суворої ієрархії: від святих та

мучеників у нижніх регістрах до Бога-отця у бані. Таким

чином утворюються дві сакральні осі: перша

аналогічна з католицьким костьолом  горизонтальна,

а друга  вертикальна. Найбільша точка емоційної

напруги знаходиться на їх перетині. Важливим є

місце його розташування. Як зазначалося, в

храмах Старокнязівської Русі головна баня переважно

60 Geschichte der deutschen Kunst 1350-1470, hrsg. von E. Ullman.
Leipzig, 1981. S. 112-113.

61 Op. cit., s.124-129.
62 Architektura gotycka w Polsce. Katalog zabytków. Pod red.
A. Włodarka. Warszawa, 1995. S. 254-255.

63 ВИ А. В 12-ти томах. T. 4. Москва, 1966. С. 613.
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розміщується над солеєю, перед передвівтарною
перегородкою, яка згодом розвинулася в іконостас.
В Росії перший високий іконостас з явився на
початку XV ст.  це відомий іконостас Андрія Рубльова
у церкві Св. Трійці у Троїце-Сергіївській лаврі64. Він
зовсім закриває вівтарну частину, будучи її
символічною проекцією65. Але домінуючу роль в інтер єрі
починає відігравати вертикальна вісь, натомість
роль горизонтальної осі нівелюється. Належить
зауважити, що це було відходом від давньоруської
традиції, де, як це добре видно на прикладі собору
Св. Софії у Києві, передвівтарна перегородка була
одноярусною і низькою. Це дозволяє головній абсиді
вільно відкриватися до нави. Завдяки мозаїкам, що
представляли святих, вона активно брала участь
у священному дійстві. В Русі-Україні перший
високий іконостас з являється приблизно у кінці XVI ст.
Можливо, що найбільш раннім зображенням такого
іконостасу є малюнок інтер єру першої Успенської
церкви у Львові, датований 1590-ми роками66.
Двоярусні іконостаси відомі вже з початку XV ст.67
Належить відмітити, що якщо в малих церквах такий
іконостас міг повністю відділяти вівтар (приклад
початку XVI ст.  церква у Посаді Риботицькій),
то у монументальних спорудах обидві частини
залишались візуально поєднаними. Таким чином,
архітектура церков України та Білорусі довший час
залишалась під впливом зодчества старокняжої Русі.

Баня з розміщеним в ній зображенням Бога-Отця
з благословляючим жестом, символізувала милість
Божу, що сходить на того, хто знаходяться під ним.
Баня над солеєю підкреслювала роль священика як
посередника між Богом та людьми. Вже від VI ст.,
починаючи від Софії Константинопольської, де
величезна баня перекривала майже всю молитовну
залу, підкреслюється відкритість до Божої милості
всіх вірних християн. У XI  XII ст. в
архітектурі Константинополя викристалізувався тип храму
на чотирьох опорах. Баню розміщували між ними,
тому передвівтарна перегородка перемістилася за
східну пару опор. Нова просторова схема
розповсюдилася в Греції (церква Апостолів у Салоніках,
датована 1315 р.68) і на Балканах (Охрид, Ново Хопо-

во69). В Криму до цієї групи належить церква Іоанна
Хрестителя у Керчі XIV ст.70 Тут варто згадати, що
православна митрополія України та Білорусі
знаходилася на той час у безпосередньому підпорядкуванні
Константинопольського патріарха, тому пов язаність
архітектурних форм не видається надто дивною.

Пам ятки історичної Волині, як бачимо,
знаходяться у спільному річищі пізньоготичного
будівництва. Оперування простором, спосіб створення
форми, як і характерні деталі  білені ніші, кіле-
видні арки, тощо цілковито належать до цегляної
готики. Але відбір із арсеналу готичної архітектури
відбувався не випадково, а відповідно до існуючої
традиції та освяченого століттями канону.

Serhii IURCHENKO

FEATURES OF SPATIAL

EVOLUTION OF VOLHYNIAN

CHURCHES

INTHE16TH CENTURY

Abstract. Gothic influences on the spatial organization of
the temples in Volhynia has been for many years
underestimated, among other things also because of ideological reasons. The
study of complex processes offormation in sacred architecture
of the region reveals new facets of the history of Ukrainian
architecture in the late Middle Ages, it helps to better
understand the architectural processes taking place in the following
centuries and to determine the location of this region on the
historical-architectural map of Ukraine.

Key words: Volhynia, Gothic sacred architecture, hall-
Church, Ostróg Poltava, Starokonstantyniv, Chetvertnia.

64 Там само.

65 Гуляницкий Н. Ф. О формирующих основах внутреннего
пространства храмов 15  середины 16 вв. (Функция,
структура, иконостас) // АН. Т. 38. Москва, 1995. С. 246.

66 Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура.
Львів, 1996. С. 137.

67 Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків. Українське
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