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Анотація. В історії гуцульської народної архітектури вагоме міс-
це займає дерев’яна церква. Одним із довершених її зразків є церква 
Успіння св. Анни села Бистрець на Івано-Франківщині як одного з 
довершених зразків сакральної споруди, вказано на її вагоме місце в 
гуцульській народній архітектурі, що уславилася в культурній спад-
щині України. 
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Гуцульщина — найчіткіше виражена етнографічна терито-
рія України. Гуцули до наших днів зберегли багату, самобутню 
духовну та матеріальну культуру. Лісові багатства стали пер-
шопричиною розвитку на Гуцульщині дерев’яного зодчества. 
Багатовіковий досвід карпатських будівничих зробив їх непе-
ревершеними умільцями. Про їхню майстерність складені ле-
генди, а створені архітектурні шедеври ще довго будуть вра-
жати людей досконалими пропорціями та надзвичайною кра-
сою. Неперевершеним зразком є церква Успіння св. Анни с. 
Бистрець Верховинського району Івано-Франківської області.

Чимало унікальних рукотворних мистецьких творів ху-
дожнього деревообробництва інтер’єру церкви вже назавжди 
втрачені, проте та незначна частина, котра збережена, дає ве-
личезний науковий матеріал для визначення місця народного 
мистецтва Гуцульщини в контексті світової мистецько-худож-
ньої культури.

Будь-які шляхи до вирішення проблеми збереження та 
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відновлення унікальних пам’яток народного зодчества Украї-
ни, серед яких чільне місце належить гуцульській дерев’яній 
церкві, не можуть бути рекомендовані як однозначна форма 
виходу з “кризи стилю”. Завжди знайдуться опоненти, які ге-
нетично все краще захочуть побачити “поза межами нації” або, 
нічого не даючи, багато вимагатимуть [1, 21]. З часом можуть 
з’явитися (і з’являються) т. зв. “ексклюзивно-елітарні” вирі-
шення, але це будуть одиниці, які важко пробиватимуть дорогу 
до реалізації або залишаться на стадії проектних ідей.

Намагання людини прославити Творця принесли безцінні 
плоди в усіх сферах буття, й особливе місце серед них посі-
дають пам’ятки церковної архітектури. Будівлі храмів Божих 
умістили в собі все найкраще, чого досягла майстерність лю-
дини в будівництві та оздобленні протягом тисячоліть, у них 
акумульована енергія Божого Духу, втіленого через людське 
серце, розум, руки. Церковна архітектура Гуцульщини — це 
втілення духу нашого народу, нашої землі, тому гуцульські 
церкви так приваблюють людей з усього світу, зігріваючи їхні 
серця, у них століттями знаходить затишок серце гуцула. Ті-
шить око досконалість форм, жива природність дерева, гармо-
нія і простота будівель. Церква відображає натуру й простір, 
прагнення та силу устремління тих, хто її будував [2, 57]. 

Найдавніші дерев’яні церкви Гуцульщини ХVІ – почат-
ку ХVІІ ст. збереглися мало. Однак, зважаючи на тісний 
взаємозв’язок дерев’яного та кам’яного будівництва, з’ясувати 
джерела розвитку гуцульських хрещатих дерев’яних церков 
допомагає їх порівняння з мурованими храмами Галицької 
будівельної школи ХІІ – ХІІІ ст. На підставі такого аналізу 
можна зробити висновок, що гуцульські церкви зберегли не-
змінну до початку ХХ ст. характерну для Галицької Русі ХІІ 
– ХІІІ ст. пропорційність планового та об’ємно-просторового 
вирішення [3]. 

На Гуцульщині добре збереглися дерев’яні церкви кінця 
ХІХ ст. Вони були п’ятизрубними у формі рівнораменного 
“грецького хреста” з однією, трьома та п’ятьма банями [4, 
141]. Дерев’яні гуцульські церкви своєю оригінальністю пла-
нування та забудови різнилися не лише від дерев’яних будівель 
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Сходу й Заходу, але й від церков інших слов’янських народів. 
Такі вироблені зразки протягом тривалого періоду фігурували 
під назвою “український тип церковної архітектури”.

У кінці ХVІІІ – початку ХІХ ст., разом з російською екс-
пансією, скасуванням українського самоврядування, розгро-
мом українського козацтва та господарським занепадом Укра-
їни, прийшло знищення українського мистецтва й культури. 
1800 р. російська влада заборонила будувати в Україні церкви 
українського типу [5]. Отже, було створено всі умови, щоби 
занедбати віковічні традиції, хоча майстерність дерев’яного бу-
дівництва зовсім не зникла навіть тоді, коли хижацькою пове-
дінкою почали знищувати ліси на Придніпров’ї та в Галичині. 

Хвиля відновлення втрачених святинь сприяє відроджен-
ню і зростанню духовності нашого народу, однак має й свої 
особливості. Проявляються вони в занедбанні традицій цер-
ковного будівництва Гуцульщини. У минулому церкви зво-
дили роками, і в них вкладали все найкраще, вимолене, ви-
важене, виміряне, що майже неможливо в наш шалений час. 
Найбільша вада — це використання не зовсім належних або 
взагалі непридатних будівельних матеріалів чи недосконале 
застосування традиційних технологій у будівництві. Тому 
проблема збереження та відновлення автентичної гуцуль-
ської церкви, предметів внутрішнього облаштування є дуже 
актуальною сьогодні. 

Одним з кращих зразків гуцульської церковної архітекту-
ри є церква Успіння св. Анни, збудована 1872 р. традиційним 
для Карпат зрубним способом з ялинового дерева. Хрещата в 
плані однобанна споруда оточена дашковитесаним опасанням 
(піддашшям). Традиційно для гуцульських церков, над серед-
ньою навою велично височіє центральна баня. 

Основний план церкви — хрест з чотирма рівними крила-
ми. Те крило, що біля входу, називається бабинець, над ним 
розташовані хори, навпроти нього — вівтар. Із західного та 
південного боків прибудовані ґанки, входи в які відкривають 
профільовані дверцята з накладними вирізаними хрестами на 
кожній з половинок. При вході із західного боку розташовані 
дві фігури ангелів з позолоченими крилами. Простягнутими ру-
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ками вони ніби вказують на дорогу, що веде в Царство Боже.
Внутрішній простір церкви чіткий за своїми пропорціями, 

що зумовлено співвідношенням висоти будівлі та її окремих 
частин. Інтер’єр церкви визначається стриманістю, непере-
вантаженістю форм, своєрідним стилем оздоблення предметів 
облаштування. 

Серед великої кількості найрізноманітніших витворів 
дерев’яної різьби (аналой, тетрапод, престіл, кивот, семисвіч-
ник, два п’ятисвічники, процесійний та похоронний хрест, іко-
ни “Розп’яття з пристоячими”) особливої уваги варте паніка-
дило, яке має церковно-літургійне застосування. 

Панікадило — багатоярусний церковний світильник з два-
надцятьма й більше свічками. Його називають люстрою або 
павуком. Підвісні панікадила в українських храмах особливо 
поширюються впродовж доби бароко ХVІІ – першої полови-
ни ХVІІІ ст. 

Павук із церкви св. Анни вирізняється цікавим конструк-
тивним вирішенням і пишним рельєфно-об’ємним різьблен-
ням, його виконали в 1830-х роках місцеві майстри (рис. 2). 
Триярусна архітектоніка “гілок” увінчана ликами ангелів і 
херувимів, унікальне об’ємне й ажурне різьблення з поліхро-
муванням дають змогу поставити в один стилістичний ряд з 
різьбленими трійцями, патерицями та процесійними хрестами 
ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. [6]. 

За своїми пропорціями (1,50х1,10) панікадило є дещо ма-
сивним відносно інших обрядових предметів церкви. З точе-
ного, дещо масивного стояка відходять с-видно гнуті кронш-
тейн-рамена. Кожне профільоване рамено завершується ча-
шоподібними гніздами для свічок, які використовуються і в 
наш час, надаючи внутрішньому простору церкви урочистості 
та піднесеності під час богослужіння. На завершенні завитка 
рамен першого та другого ярусів прикріплені голівки ангелів з 
крилами. На нижній частині точеного стержня, декорованого 
неглибокими жолобками, відходять у сторони шість стилізо-
ваних кучерів, на яких розташовані голівки ангелів з крилами. 
Динамічні лінії вигнутих гілок павука перегукуються зі стилі-
зованою виноградною лозою на райських воротах. 
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На відміну від рамен першого та третього ярусів, які ви-
конані неглибокими підрізами до середини, на раменах другого 
ярусу присутнє рельєфне декорування. Посередині основно-
го завитка у вузенькій смужці послідовно розташовані гладкі 
кульки у формі намиста, які утворюють орнаментальну стріч-
ку. Такі декоративні засоби використовував у своїх роботах 
високого художнього рівня народний майстер з Криворівні 
Андрій Дереюк, автор унікальних трійць, які складаються з 
трьох семикінцевих хрестів, рослинних мотивів, маскаронів, 
дармовисів, ажурно поєднаних у цілісну конструкцію свічни-
ка. Різьбяр виробив низку улюблених, характерних для нього 
елементів декору та технічних прийомів і, вільно комбінуючи 
їх, досягав яскравого художнього ефекту. 

До майстрів шешорсько-брусторського осередку, за визна-
ченням Ю. Юркевича, належав невідомий різьбяр, творчий 
почерк якого близький манері А. Дереюка, та водночас він має 
виразні індивідуальні особливості. Ймовірно, обидва майстри 
працювали в один час і об’єднували свої зусилля, виконуючи 
великі замовлення. Таке припущення виникло після того, як у 
церквах сусідніх сіл Бистрець і Зелене (збудовані в 70-х роках 
ХІХ ст.) була виявлена значна кількість виробів обох названих 
майстрів. Серед цих творів індивідуальним почерком вирізня-
ються чотири напільні п’ятисвічники, два трираменні настінні 
свічники, панікадило, процесійний хрест, патериця, обрамлен-
ня для ікони та кілька особливо характерних трійць [7]. 

На панікадилі особливу форму мають “дармовиси”, які крі-
пляться на кільцях, а чашки над лійками гостро окантовані. 
Добре продумана ланцюгова конструкція, яка служить сво-
єрідним декором, вдало вписується в загальну архітектоніку 
панікадила. “Дармовиси” нижнього ярусу простіші за своєю 
формою та менші за розміром. 

Другий, найбільший за розміром ярус гілок прикріплений 
до середньої частини стержня. І якщо провести умовну вер-
тикаль і горизонталь, то панікадило із с. Бистрець має вигляд 
чотирикінцевого (грецького) хреста. І це невипадково. Гуцули 
здавна вирізнялися великою повагою до християнської релігії, 
до всього святого й старалися дотримуватися основних про-
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порційних вимог у будівництві своїх дерев’яних церков і ство-
ренні виробів народного мистецтва. На гуцульських скринях, 
сволоках і одвірках, посуді та знаряддях праці — на всьому 
був знак хреста [6, 236]. 

В Україні хрест відомий задовго до прийняття християнства. 
Складна ґенеза й етимологія хреста викликала функціональ-
ну багатозначність цього символу. Хрест — основний оберіг 
гуцула, головний елемент гуцульської писанки, вишивки, тка-
цтва, художньої кераміки та художнього деревообробництва. 
Таким чином, погляди на хрест і пов’язані з ним звичаї дають 
багаті свідчення про духовний і матеріальний світ українців. 
Також на другому, основному ярусі на стилізованих завитках 
розташовані хрести. Ці, так звані “грецькі хрести” близькі за 
формою до мальтійського, побудованого за принципом плетін-
кового орнаменту, поширеного в оздобленні рукописних книг.

У верхній частині панікадила закладено концептуальні мо-
тиви, символи та солярні знаки. На міцну основу стержня при-
кріплений диск, у якого по-різному вирішені обидва боки. З 
одного боку, у центрі кола зображено людське обличчя. Існує 
думка, що тут зображено сонце з людським обличчям, ґене-
за сягає ще язичницьких часів у контексті культу бога Сон-
ця-Даждьбога. Утім, ці висновки мало арґументовані. Досить 
зауважити, що означена композиція сформувалася не відразу, 
вона зазнала значних змін. На ранніх трійцях цього типу люд-
ське обличчя, розташоване в центрі, обрамляють декоративні 
елементи, не схожі на промені. Такі самі зображення бачимо на 
окремих патерицях і свічниках-поставниках. Згодом, очевид-
но, оздоблення було спрощене й почало скидатися на промені. 
Ймовірніше, ця схема запозичена з ікон, на яких німби навко-
ло голів святих мають рельєфне променеподібне ритування, а 
інколи — об’ємні накладки у вигляді променів.

Однак не можна заперечувати, що зображення Сонця таки 
знаходимо в оздобленні кількох трисвічників і на інших пред-
метах церковно-літургійного призначення. На Гуцульщині 
його можна побачити на патерицях, ще частіше — на літур-
гійному шитві (фелонах, воздухах, пеленах), а також на над-
банних хрестах [7].
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Викликає захоплення вирішення нижньої частини паніка-
дила. Тут вдало поєднано круглі форми з прямими виступа-
ми. Навколо диску, на шести виступах розташовані ангели з 
крилами у вигляді кучерів. Зазвичай вони зображені як світлі 
людські постаті із замисленими обличчями та символічними 
крилами, оскільки вони є Божими посланцями, які можуть 
з’являтися та зникати. Вирішення голівок узагальнене, вони 
добре вписуються в загальне, дещо наївне стильове вирішення 
панікадила. На диску встановлено об’ємне зображення голу-
ба — символу Святого Духа, — третьої Божої Особи, яка 
не тільки обдаровує, але є Божою любов’ю, присутньою серед 
нас (І Йо. 4:8). Випростані крила, передня частина та хвіст де-
коровані невеликими жолобками. Майже ідентичне вирішення 
крил ангела на одному з боків диску. На нижньому ярусі гі-
лок, на кожному завитку також є невелике об’ємне зображен-
ня птаха, але дуже умовне й без декору. Пластично-рельєфна 
різьба дає змогу досягти розвиненої тематичної композиції та 
реалізму зображення в мистецькому вирішенні панікадила із 
с. Бистрець. Панікадило вкрите поліхромуванням. Автор ви-
користав золотий колір — найдосконаліший колір сонця, що 
означає Божу присутність і є атрибутом Небесного Царства 
або дій Святого Духа. 

Подібний стиль оздоблення спостерігається і в двох 
п’ятисвічниках невідомого майстра (рис. 3). Вони поділені на 
три частини: верхню — орнаментально-профільовану, точений 
стержень і основу у вигляді чотирьох профільованих ніжок. 
Над точеною частиною розташована фігурка ангела з моли-
товно складеними руками. Під середньою та між двома край-
німи чашками для свічок майстер розмістив голівки ангелів з 
крилами. Ці зображення святих вирішені умовно, відповідно 
до загального пластичного стилю виконання. 

Досить важливим чинником оздоблення різьблених дерев’яних 
виробів є активне використання кольору. Це проявляється у 
вживанні вкрай обмеженої палітри. Контрастами в чергуванні 
теплих і холодних тонів народні майстри поглиблюють їх зву-
чання, створюють ілюзію багатоплановості, рельєфності [8]. Ці 
п’ятисвічники дещо випадають із загальної стриманої гами обря-
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дових предметів церкви, але вдало підтримують яскравий колорит 
поліхромії гуцульських рушників і ліжників.

Тетрапод із церкви с. Бистрець — столярна конструкція 
з похилою стільницею, декорована плоским контурним різь-
бленням геометричних мотивів: поєднанням прямих та півкру-
глих ліній, квадратами з копаничками. На похилій частині роз-
ташовуються ікони для цілування та ручні хрести. На лицевій 
частині зображений чотирираменний обереговий хрест, обабіч 
якого розташовані дві ікони. На бічних стінках тетраподу в на-
кладних рамах теж укладені ікони. 

Високим професійним рівнем вирізняються чотириконечні 
процесійний та похоронний хрести. Процесійні хрести утворю-
ють окрему типологічну підгрупу літургійних хрестів. Їх виго-
товляли одночасно з іконостасом і рештою церковного облад-
нання, тому вони здебільшого створюють єдиний ансамбль із 
церковним інтер’єром. 

Процесійний хрест із церкви Успіння св. Анни має три 
профільовані рамена, які цікаво композиційно вирішені та за-
вершуються трьома невеличкими хрестиками. Основа хрес-
та дещо відрізняється. З двох боків виступають ажурні малі 
хрести, а середня частина переходить у точену ручку. У центрі 
хреста — Розп’яття, вирішене в народному стилі та вкрите бі-
лим кольором, що символізує появу Божого посланця на землі. 
Між раменами кріпляться ажурно стилізовані промені сонця. 
Як і в п’ятисвічниках, тут народний майстер теж сміливо ви-
користовує техніку барвистого поліхромування. 

Похоронний хрест простіший за своїм композиційним ви-
рішенням (рис. 4). Кожне з трьох рамен завершується колом, 
у якому не по центру прикріплені об’ємні голівки ангелів. У 
центрі хреста — Розп’яття, виконане майже реалістично, з 
певними узагальненнями деталей. Тло хреста вкрите червоним 
кольором з позолоченою каймою. 

Поєднання в предметах сакрального призначення об’ємного, 
дещо наївного різьблення з традиційними гуцульськими моти-
вами зараховують ці твори до кращих зразків художнього де-
ревообробництва Гуцульщини.

На території України одні церкви тепер горять, інші — пе-
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ретворено на магазини й склади, і вони, поганьблені та зане-
дбані, руйнуються. Так навіки зникають неоціненні скарби уні-
кальної церковної архітектури, створеної національним генієм 
гуцульських народних майстрів. 

Отже, досліджуючи інтер’єр церкви Успіння св. Анни, 
можна стверджувати, що на Гуцульщині, зокрема у Верхо-
винському районі, склалися своєрідні мистецькі особливості 
декорування обстави на основі синтезу традиційних методів 
облаштування церков. Така церква є оригінальним зразком 
дерев’яної сакральної архітектури з досконалими пропорція-
ми, поєднанням традиційного плоского різьблення з пластично 
стилізованими рослинними мотивами. У ній збережена урочис-
та внутрішня атмосфера, спокій і те величезне духовне багат-
ство місцевих парафіян, без якого неможливе сьогодні свідоме 
життя кожного українця. 
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Annotation
Roman Stefyuk. Artistic woodwork in Assumption of St. Anne’s Church: 

peculiarities of style and composition. (Bystrets vil., Verkhovyna region). 
In this article the author considers peculiarities of style and composition of 
the objects of artistic woodwork in the interior for sacral purpose. Wooden 
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churches have an important place in the history of Hutsul folk architecture. 
Assumption of St. Anne’s Church in the village of Bystrets, Verkhovyna re-
gion, Ivano-Frankivsk oblast, is a perfect example. 

Key words: wooden church, Hutsulshchyna, church architecture, cross, 
folk art, culture.

Аннотация
Роман Стефюк. Композиционно-стилевые особенности церков-

ной обстановки художественной обработки дерева в церкви Успения 
св. Анны (с. Быстрец Верховинского района). В истории гуцульской 
народной архитектуры важное место занимает деревянная церковь. 
Одним из совершенных ее образцов является церковь Успения св. 
Анны села Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской об-
ласти. В статье рассматриваются композиционно-стилевые осо-
бенности предметов художественной обработки дерева в интерьере 
сакрального назначения. 

Ключевые слова: деревянная церковь, Гуцульщина, церковная архи-
тектура, крест, народное искусство, культура. 
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Церква Успіння св. Анни і панікадило.
с. Бистрець, Івано-Франківська обл.


