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Розділ 1

1.1. Огляд досліджень сакральної 
дерев’яної архітектури України

Досвід досліджень дерев’яних церков попередників на різних 
наукових рівнях вивчали свого часу вчені: до 1910 р.— Ф. Вовк1, 
до 1919 р.— Д. Щербаківський (1921 р.)2, до 1914 р.— В. Січин-
ський (1926 р.)3, до 1926 р.— М. Драґан4, до 1927 р.— М. Голу-
бець (1935 р.)5. Цей досвід розглядали переважно при опрацю-
ванні конкретного завдання з дерев’яної сакральної архітектури, 
рідше він був предметом окремого дослідження.

Академік О. Новицький зробив короткий історіографічний 
аналіз публікацій до 1920-х рр. щодо походження українських 

1 Волковъ Ф.К. Старинныя деревянныя церкви 
на Волыни // Матеріалы по этнографіи Россіи.— 
СПб.: Изд. Русск. музея Импер. Александра ІІІ., 
1910.— Т. 1.— С. 21– 44.

2 Щербаківський Д. Українські деревляні церк-
ви (Короткий огляд розробки питання) // Збірник 
Секції мистецтв Українського наукового товари-
ства в Києві.— К., 1921.— С. 80–82.

3 Січинський В. Українське деревляне будівни-
цтво й методи його дослідження // Sbornik I Sjez du 
slovanskych geografů a etnografů.— Praha, 1926.— 
S. 361–366; Його ж. Дзвіниці і церкви Галицької 
України XVI–XIX ст.— Львів: Збірки Національного 
музею, 1925.— С. 30–33.

4 Драган М. Українські деревляні церкви. Генеза 
і розвій форми: В 2 ч.— Львів: Національний му-
зей у Львові, 1937.— Ч. 1.— С. 1–11.

5 Голубець М. Зарання дослідів над українським 
деревляним будівництвом // Записки ЧСВВ.— 
Львів, 1935.— Т. 6.— Вип. 1–2.— С. 70–84.

СТОП’ЯТДЕСЯТИЛІТНІЙ
ДОСВІД ІСТОРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
САКРАЛЬНОЇ ДЕРЕВ’ЯНОЇ 
АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ

Зображення триверхих церков
в українських стародруках.
За В. Січинським. 1925 р.
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дерев’яних церков (ґрунтувався на невеликій кількості літера-
турних джерел)6.

Огляд чеських досліджень дерев’яної архітектури За карпаття 
до 1922 р. подав Б.Вавроушек7. Перегляд досліджень до 1937 р. 
щодо походження триверхої церкви зробив Ю. Бабій (1939 р.)8.

Поза межами України масштабний аналіз праць попередни-
ків з історії архітектури України, зокрема, досягнень у вивченні 
дерев’яної архітектури до 1950-х рр., подав В. Січинський у пе-
редмові до “Історії українського мистецтва” (1956 р.)9. Двічі ро-
бив спроби історіографії праць попередників щодо дерев’яних 
церков 1975-го та 1987-го рр. В. Кармазин-Каковський10, який 
і згадує праці П. Юрченка, С. Таранушенка, Г. Логвина, однак 
ні цих праць, ні інших, опублікованих до 1970–1980-х років, не 
аналізує; огляд літератури подає на підставі видань до 1940-го 
року і на основі аналізу попередників.

Дерев’яна сакральна архітектура була широко представлена 
у фундаментальних працях “Нариси історії архітектури Укра-
їнської РСР”, “Історія українського мистецтва”, “Всемирная 
история архитектуры”, однак аналізу праць попередників і до-
сліджень українських учених діаспори та зарубіжних учених 
вони не містять. 

Ці питання не порушують у пізніших наукових працях Г. Лог-
вин, П. Юрченко, П. Макушенко, І. Могитич11. Це пов’язано з 
існуванням іде оло гічних застережень щодо вивчення сакраль-
ної тематики та табу на пев них авторів, а також на відстоюванні 
тези, що всі дослідження почалися в радянські часи і що укра-
їнська архітектура тісно пов’язана з російською.

Лише С. Таранушенку у фундаментальній праці “Монумен-
тальна де рев’яна архітектура Лівобережної України” вдало-
ся розглянути досвід досліджень дерев’яної архітектури до 
1960 року. Водночас автор оминає роботи російських учених 
В. Стасова, І. Грабаря та інших, які вважали, що українське 
дерев’яне сакральне будівництво похідне від російського. До-
слідник тільки наголошує, що в “цих виданнях віддається да-
нина поваги російських прогресивних учених архітектур ній 
спадщині братнього українського народу”12; як і попередники, 
С. Таранушенко не звертається до досліджень української діа-
спори та закордонних авторів. Водночас окремі дослідники не 
тільки вивчають архітектуру на етнічних українських терито-
ріях, а й роблять спробу аналізу праць попередників. 

Польський учений Р. Бриковський, досліджуючи лемківську 
церкву, а пізніше всі українські дерев’яні церкви “на землях 
Речі Посполитої”, аналізує літературу з цієї теми до початку 
1980-х рр., при цьому оминає праці багатьох українських ав-

6 Новицький О.П. До питання про походжен-
ня дерев’яної сакральної архітектури // Ювілей-
ний збірник на пошану академіка Д. Багалія.— К.: 
Українська академія наук, 1927.— С. 152–160.

7 Vavroušek B. Cirkevni památky na podkarpatské 
Rusi.— Praha: Nakladatelé Kvasnička a Hampl, 
1929.— 22+70 (272 fot.) s.

8 Бабій Ю.А. Бойківська церква (спроба підходу 
до питання повстання та розвитку архітектурних 
форм) // Культура і мистецтво.— 1939.— № 1.— 
С. 18–35.

9 Січинський В. Історія українського мистецтва: 
В 2 т.— Нью-Йорк, 1956.— Т. 1: Архітектура.— 
С. 5–8.

10 Кармазин-Каковський В. Мистецтво лемків-
ської церкви // Праці філософічно-гуманітарного 
факультету.— Рим: Український католицький уні-
верситет ім. св. Климента Папи, 1975.— 308 с.; Йо-
го ж. Архітектура бойківської церкви // Записки 
НТШ.— Нью-Йорк–Філадельфія: Видання НТШ, 
1987.— Т. CCIV.— С. 17–158.

11 Логвин Г. По Україні. Стародавні мистець-
кі пам’ятки.— К.: Мистецтво, 1968.— 462 с.; Йо-
го ж. Архітектура культових споруд (церкви і дзві-
ниці) // Нариси історії архітектури Української 
РСР (дожовтневий період).— К.: В-во Держбуд-
видав, 1957.— С. 208–231; Макушенко П.И. Народ-
ная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII — 
начала XX века).— М.: Стройиздат, 1976.— 98 с.; 
Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України.— 
К.: Будівельник, 1975.— 191 с.; Його ж. Дерев’яна 
архітектура // Історія українського мистецтва другої 
половини XVII–XVIII століття: В 6 т.— К.: УРЕ, 
1968.— Т. 3.— С. 13–69; Могитич І.Р. Громадські 
споруди: Дзвіниці. Церкви // Гошко Ю.Г., 
Кіщук Т.П., Могитич І.Р., Федака П.М. Народна 
архітектура Українських Карпат XV–XX ст.— К.: 
Наук. думка, 1987.— С. 181–194, 206–236.

12 Таранушенко С.А. Монументальна дерев’яна 
архітектура Лівобережної України.— К.: Будівель-
ник, 1976.— С. 12–16.
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торів13. Р. Балцарек14 через призму віденської школи мистецтва 
та місця в ній Ф. Заплетала та Й. Стржиґовського робить огляд 
вивчення дерев’яних церков, особливої уваги надає західноєв-
ропейським джерелам. 

Поділ наукового поля на дві частини — територіально і за 
різними методологічними підходами до однієї теми — давав 
протилежні результати, що потребують аналітичного огляду та 
оцінки цих праць. 

На початку 1990-х рр. почалися інтенсивні дослідження укра-
їнського дерев’яного сакрального будівництва у Польщі, Сло-
ваччині й Україні, результатами яких стала велика кількість пу-
блікацій. 

Література з української дерев’яної сакральної архітектури 
за 150 років у часовому й територіальному аспектах багата, і в 
цьому немає нічого дивного, адже церкви стали предметом заці-
кавленості дослідників з усіх країн, де після поділу земель опи-
нились українські етнічні території. Це була зацікавленість не 
тільки мистецько-архітектурна, а й політична. Досвід історич-
них досліджень архітектури дерев’яних церков в Україні після 
Другої світової війни не вивчався. Те, що змогли зробити окре-
мі вчені наприкінці XIX – на початку XX ст. для вивчення до-
свіду історичних досліджень, було “забуте”, відтак і невідоме 
наступним дослідникам та широкому загалові. 

У наш час лише М. Гончаренко на підставі студіювання архі-
тектури українських храмів за окремими працями кінця XIX – 
початку XX ст. зробив їх огляд і узагальнення15.

Повного аналізу історичних досліджень дерев’яної сакраль-
ної архітектури в мистецтвознавстві немає. Сьогодні не відо-
мі наукові здобутки в дослідженні дерев’яної сакральної архі-
тектури України, не проаналізовано науковий доробок за 150 
літ і що треба вивчати в майбутньому та якими методологіч-
ними настановами треба користуватись, аби не повторити по-
милок минулого.

1.2. Вивчення ґенези української
 сакральної дерев’яної архітектури

Перші зацікавлення архітектурою та відомості про неї дату-
ються часом появи України на історичній арені. Нашим будів-
ництвом цікавилися грецькі вчені та мандрівники — Геродот, 
Діодор, Ксенофонт16; арабські купці Ібн-Даст та Ібн-Фадлан; 
візантійські та західноєвропейські духівники, письменники та 
хроністи, зокрема, Адам Бременський, Дитмар Мерзебурзький, 

13 Brykowski R. Łemkowska drewniana architektu-
ra cerkiewna w Polsсe, na Słowacji i Rusi Zakarpat-
ckiej.— Wrocław–Warszawa–Krakόw–Gdańsk–Łόdź: 
Ossolineum, 1986.— S. 24–29; Його ж. Drewnia-
na architektura cerkiewna na Кoronnych ziemiach 
Rzeczypospoli tej.— Warszawa: Towarzystwo opie-
ki nad zabytkami, 1995.— S. 64–67.

14 Balcárek P. Florian Zapletal, Josef Strzygowski 
a videňská škola dějin uměni // Zapletal F. Život a 
Dilo.— Přerov: Museum Komenského v Přerově, p.o., 
2006.— S. 139–150.

15 Гончаренко М. Досвід історичних досліджень 
архітектури українських храмів за вибраними пра-
цями кінця XIX – початку XX ст. // Архітектурна 
спадщина України.— К.: Українознавство, 
1996.— Вип. 3.— Ч. 2: Питання історіографії та 
джерелознавства української архітектури / За ред. 
В. Тимофієнка.— С. 213–219.

16 Krause J.H. Deimokrates // Hitte, Haus der al-
ten Welt.— Jena, 1813.
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Прокопій, Маврикій17. Одну з перших згадок про язичницьке 
храмове будівництво східних слов’ян знаходимо в арабського 
письменника X ст. Ал-Мас’уді в розділі “Повідомлення про бу-
динки, шановані у слов’ян”18. 

Згадки про церкви, інколи з рисунками, також подають пізні-
ші мандрівники Україною — Ґетеріс, Ґекстгавзен, Вердум, Крат-
тер та ін. Їхні описи зібрані й проаналізовані у працях О. Ува-
рова19 та В. Січинського20. Особливо зацікавились Україною у 
XVII–XVIII ст. Тоді пильну увагу на церкви звернули Л. Міл-
лер, Г.-Л. де Боплан21. Але найбільше зацікавлення українським 
сакральним будівництвом, зокрема, дерев’яним, виявив Павло 
Алепський, який подорожував Україною з антіохійським патрі-
архом Макарієм у 1654–1656 рр.22

У період розквіту українського штихарства від 1623 р. і до 
середини XVIII ст. українські церкви стають об’єктами уваги 
штихарів Афанасія Клирика, Прокопія, Никодима Зубрицько-
го, Діонісія Сінкевича, Іларіона Мигури, Леонтія Тарасевича, 
Інокентія Мирського, Йосипа Гочемського, які в мініатюрах і 
ґравюрах досить точно передають нам сакральні споруди то-
го часу. Особливо цікавими є рисунки будов Києво-Печерської 
Лаври 1661 і 1702 років, Мазепині церкви І. Мигури 1706 р., 

17 Голубець М. Зарання дослідів…— С. 70–84.

18 Ковалевский А.П. Ал-Мас’уди о славянских 
языческих храмах // Вопросы историографии и ис-
точниковедения славяно-германских отношени-
ий.— М., 1974.— С. 80; Його ж. Абу-л-Хасан’Алі 
ал-Мас’уді // Антологія літератур Сходу / Відп. ред. 
Астахов В.І.— Харків, 1962.— С. 445.

19 Уваровъ А.С. Объ архитектурћ первыхъ 
деревянныхъ церквей на Руси // Труды II Архе-
ол. съћзда в Петербургћ.— СПб., 1876.— Т. I.— 
С. 1–24.

20 Січинський В. Чужинці про Україну.— Львів: 
Світ, 1991.— 93 с.

21 Боплан Г.Л. Опис України, кількох провінцій 
Королівства Польського, що тягнеться від кордо-
нів Московії до границь Трансільванії, разом з їхні-
ми звичаями, способом життя і ведення воєн.— К.: 
Наук. думка – Кембрідж: Укр. наук  ін-т, 1990.— 
С. 27–28.

22 Алеппський П. Подорож патріарха Макарія // 
Життя і знання.— Львів, 1935.— Ч. 4–12; 1936.— 
Ч.1–8.

Дерев’яні церкви на деревориті 
Крехівського монастиря 1699 р.

Гравюра Д.Сінкевича
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рисунки головної церкви в Лаврі, Почаївський монастир О. Го-
чемського, Крехівський монастир Д. Сінкевича. Ці джерела до-
кладно проаналізував з позиції архітектури В. Січинський23. За-
вдяки М. Ґруневеґу, Д. Сінкевичу ми маємо загальне уявлення 
про об’ємно-планувальні вирішення сакральних об’єктів цьо-
го періоду24.

У 1830–40-х рр. для популяризації Галичини з’являється 
низка видань, що репрезентують її в образах краєвидах, по-
дано також зображення церков. Ці видання почалися з рисун-
ків К.В. Келісінського25, десяти зошитів Петра Піллера26, Ма-
цєя Стечинського27 та збірки найгарніших і найколоритніших 
околиць Галичини, що їх зарисував А. Лянґе, а за ним П. Піл-
лєр виконав літографії28. 

Краєзнавчі та етнографічні альбоми, у яких також є зобра-
ження церков, з’являються і на Східній Україні. Найціннішими з 
цього погляду є альбоми лікаря Домініка П’єра де ля Фліза29. Під-
вищений інтерес до дерев’яного сакрального будівництва Укра-
їни в середині XIX ст. зумовлений історичними чинниками, 
зокрема, загальною атмосферою піднесення українознавства. 
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