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ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ДЛЯ ОКРЕСЛЕННЯ 

ОБ’ЄКТА УКРАЇНОЗНАВСТВА МИ ВИДІЛЯЄМО 

ПОНЯТТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИ. 

Спільнота – це, як правило, велика, складно-

організована група людей, яка виділяється на 

основі певних соціяльних ознак (наприклад, 

етнічна, релігійна, мовна, політична) й існує 

як взаємодійна структура в певному 

історичному та соціокультурному просторі 

чи ареалі.
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ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ

УКРАЇНОЗНАВСТВА

Об’єктом вивчення українознавства є 

соціокультурна спільнота,

яка тепер має назву «українці».

Характерні для неї етнокультурні ознаки 

сформувалися, як і в більшості 

европейських народів, у добу Великого 

розселення народів у V – VII ст. 



Українська соціокультурна спільнота  

є складноорганізованою      

динамічною системою,                        

яка має розвинуту внутрішню

структуру зв’язків між її елементами                        

й перебуває в динамічних зв’язках з 

иншими соціокультурними 

спільнотами, що склалися історично.



 Оскільки йдеться про структуру спільноти, то це 

передбачає наявність у ній певного числа

різнохарактерних ознак (властивостей).

 Ці ознаки є предметом вивчення окремих наукових 

дисциплін. 

 Це означає, що дослідження цієї спільноти 

неминуче набуває міжпредметного характеру

і враховує підсумки вивчення  різних наукових 

дисциплін, які вивчають ці згадані ознаки 

(наприклад, антропометрія, мовознавство, історія, 

мистецтвознавство тощо).



У нашому розумінні українознавство є

цілісною системою знань, що формується як 

комплексне наукове знання про українську 

спільноту.



 Воно набувається як результат синтезу досліджень 

суміжних дисциплін – філософії, соціяльного 

природознавства, етноекології, антропометрії й 

антропології, історії, мовознавства, етнопсихології, 

етнології й етнографії, соціології, мистецтвознавства й 

літературознавства та инших суміжних галузей пізнання, 

які дають можливість побачити цю спільноту як діяльну 

цілісність, визначити особливості формування й розвитку 

цієї спільноти та її місце і роль серед инших 

соціокультурних спільнот у світі.



Комплексність у дослідженні української 

спільноти може визначатися в кількох 

значеннях:

 дослідницька мета, що передбачає вивчення 

якомога більшого числа структурних елементів 

спільноти як цілісности,

 характер дослідницької діяльности, спрямованої 

на вивчення визначальних структурних елементів 

спільноти,

 результат дослідницької діяльности, плодом якої є 

цілісна характеристика української спільноти.
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Покажемо, як ці теоретичні міркування розкривають 

комплексний характер

українознавства в окремій царині.

 Для розгляду візьмемо таке яскраве явище 

української культури, як дерев’яне храмове 

будівництво доби його розквіту,

тобто XVII – XVIII століть.
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Характеризуючи будівельне мистецтво народу, звертають увагу 
насамперед на його храми. 

Архітектурні творіння є виявом 

передовсім будівельних умінь та 

будівельного мистецтва.

Але не тільки.

Будування храмів

є складним будівельно-

технічним завданням.



Особливістю українських храмів

є підкреслене прагнення висоти,

що наростає в уступах,

а з ним – сягання Неба.

У цьому виявляються особливості 

уявлень українців про сакральне, 

зокрема про Бога як носія 

найвищої істини й  

справедливости, довірливе 

вручення себе волі Господній.

с. Рубцова Ізюмського району на Харківщині.

Церква Івана Милостивого



Церква Святого Луки

та дзвіниця в с. Орявчик 

на Львівщині

Розгляньмо ряд 

характерних 

репрезентативних споруд 

цієї доби



м. Дрогобич. Церква Св. Юрія. 1600 р. 



м. Полонне Хмельницької обл.

Преображенська церква. 1612 р.



м. Зіньків. Дерев’яна церква Св. Михаїла. Вигляд з 

південного заходу. 1769 р.



Старий Луг. 

Ольгопільський повіт. 

Церква Покрови. 1782 р.



Сергій Васильківський. Вибір Мартина Пушкаря

полтавським полковником



с. Княждвір

Печеніжинського повіту.

П’ятибанна церква ХVІІІ ст.

Розбудова триверхої 

споруди обабіч за 

хрещатим планом 

пояснює логіку 

моделювання 

п’ятиверхових 

храмових будівель.



с. Яришів. Могилівський повіт.

Церква Успіння. 1768–1772 рр.



смт Дашів на Вінниччині.

Михайлівська церква



Розглядаючи зовнішній вигляд храмових споруд, 

помічаємо, що з наближенням до Подніпров’я, 

а особливо – на лівому березі Дніпра, вони 

вивищуються, стають монументально

піднесеними. В чому причина такого зростання 

висоти споруд?

АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ СПІЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНІХ ФОРМ 

НЕВЕЛИЧКИХ І ЗАТИШНИХ ЦЕРКОВЕЦЬ ПОДІЛЛЯ Й 

КИЇВЩИНИ З ВИСОКИМИ ХРАМАМИ 

ПОДНІПРОВ’Я Й СЛОБОЖАНЩИНИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ.



с. Велика Березянка 

Таращанського повіту.

Київщина.

П’ятибанна церква XVIII ст.



м. Сміле Сумської обл.

Покровська церква. 1800 р.



м. Ромни. Сумська обл.

Покровська церква. 1764 р.



Медведівський монастир на Чигиринщині.

Миколаївський собор. 1785–1795 рр.

Загальна висота понад 42 м.



ЯК БАЧИМО, ДЛЯ РОЗУМІННЯ ЯВИЩА АРХІТЕКТУРИ

НЕОБХІДНЕ ВРАХУВАННЯ РІЗНОХАРАКТЕРНИХ АСПЕКТІВ

СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, А ЇХНІЙ РОЗГЛЯД ЯК

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОЇ ЦІЛІСНОСТИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИУЧУВАНОГО ЯВИЩА.

 Инше питання стосується того, чому саме громада

віддає перевагу певним архітектурним формам.

Чому ці форми набувають поширення на теренах

поселення етнокультурної спільноти. Йдеться про

характерні й сталі ментальносні моделі культурного

орієнтування й відповідної діяльности. 



У монументальній дерев’яній архітектурі  

поєднуються :

 будівельно-естетична традиція, витворені за 

тривалий час уявлення про вигляд і оздоблення 

храму, 

 вплив епохи на стилістику монументальних 

будівель,

 індивідуальна обдарованість будівничого.
Тому в оцінці цього явища неминуче застосування різних 

дослідницьких методик:
 інструментарію аналізу архітектурних форм (історія 

архітектури),

 аналізу ментальних особливостей народу (етнопсихологія),

 інструментарію вивчення соціяльно-естетичних уявлень та 

характеру індивідуальної творчости.



Виникає питання: чому саме певні соціяльно-історичні 

умови зумовлюють розквіт певних архітектурних 

феноменів?

Стосовно України другої 

половини XVII ст. сучасники 

пов’язували розквіт церковного 

будівництва національним 

соціяльно-політичним 

піднесенням.
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пишучи про Ободівку на Брацлавщині, мандрівник 

зазначав: «У місті дві дерев’яні церкви: Успіння 
Богородиці та св. Михайла, величаві, високі, з 

банями та високими відкритими дзвіницями, що і ̈х 

ми бачили здалека... До цього часу ми не бачили в 
Козацькій державі подібноі ̈ (церкви) своєю висотою 

й величавістю, з і ̈ї п’ятьма банями. 

Мандруючи теренами Поділля й 

Наддніпрянщини, сирійський мандрівник Павло 

Алеппський вказував на те, що піднесення 

церковного будівництва було пов’язане з 

початком національно-визвольної боротьби 

українського народу:



Ми  мали нагоду відвідувати

маєстатичні церкви зимові та літні з 

пребагатьма шкляними вікнами, які

радували наші серця; всі вони 

побудовані недавно, від часу, як до 
керми прийшов гетьман Зиновій

Хмель». 



ЦІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРОДОВЖУЮТЬ

ДОСЛІДНИКИ-ПАМ’ЯТКОЗНАВЦІ:

Стефан Таранушенко:

«Ця естетика була одним з знарядь в 
боротьбі украі ̈нського народу за соціяльне и ̆

національне визволення, а в добу перемог 

над шляхтою монументальні пам’ятки
церковноі ̈ архітектури відображали патос, 

героі ̈ку і тріюмф народу».



 «Архітектори цієї повної

драматизму і динаміки доби

по-новому поставили 

проблему архітектурної

творчости.
Змінився архітектурнии ̆

світогляд. Створилися нові

засади оформлення

простору. Утворюються

незнані досі архітектурні

форми». 

Стефан Таранушенко



Саме в цю добу, як зазначав Таранушенко,

в українськіи ̆ архітектурі «народилася нова естетика».

І далі:

«Новою стала архітектурна логіка обсягово -просторових 

концепціи ̆. Новим став ідеи ̆ний зміст архітектури. В 

архітектурних образах народ втілив почуття радости, 

почуття гордости, почуття свободи, здобутоі ̈ ціною життя 

кращих своїх синів. Архітектура цієї доби – гімн 

торжества перемоги над віковічними могутніми і 

підступними ворогами».



Ці міркування розвиває Григорій 

Логвин, вказуючи на 

меморіяльну мету архітектури:

Вона була покликана увічнити перемоги народу в боротьбі

за свободу и ̆ незалежність.

 Тридільні та хрещаті в плані храми з композицією

баштоподібних багатозаломних верхів «…справді скидалися

на монументи, бо вони не мали ні головних, ні другорядних

фасадів і сприи ̆малися як геометричні кристалічні

структури. Щоб відчути красу и ̆ досконалість, і ̈х слід оглядати

з усіх боків». 



У  спільніи ̆ дії громади и ̆ фундатора поставали 

величні символи православного церковного чину,

які, разом з тим, були монументами
звитяги козацькоі ̈ нації̈, що утверджувала себе 

на свої̈и ̆ землі.

Масштаби храмового будівництва породжували 

потребу в маи ̆страх-будівничих, здатних 

відповісти на запити часу. 



Цю думку розвиває Віктор Вечерськии ̆, зазначаючи, що вільним, 

належним до лицарського стану людям була потрібна нова 

естетика, яка ґрунтувалася б на національних смаках.

«І ̈м подобалися високі, вільно 

розташовані и ̆ пишно декоровані 

будівлі, – зазначає дослідник. –

Тому в архітектурних образах 

церковних споруд того часу на 

Лівобережжі, Слобожанщині та 

Наддніпрянщині втілилися почуття 

тріюмфу, радости, свободи».



 «Це досягалося збільшенням майже вдвічі, 

порівняно з попередньою добою, висоти 

церковних будівель, переважанням висотних 
центричних композицій зі строгою ієрархічністю 

побудови, створенням виразного силуету будівлі й

застосуванням нових конструкціи ̆». 

ЦІ СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ Й НАСТРОЇ 

ВІДОБРАЖАЛИСЯ В ЦІЛКОМ КОНКРЕТНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

МОНУМЕНТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА:



Характеризуючи суворі інтер ’єри храмів козацькоі ̈
доби, дослідник зазначає, що в них

 «лінії граней баштоподібних верхів стрімко линуть догори і 

на висоті першого залому зближуються, щоб у гранях 

першого восьмерика випростатися й прагнути вище, аби 

востаннє, в третій раз злетіти й зійтися в зенітній бані. Такі 

стрункі маси храмів, поставлених на найвиднішому місці, 

були для всіх видимим знаком тріюмфу й козацької слави».

В цьому виявляються соціяльно -психологічні 

особливості функціювання національної дерев’яної 

архітектури.



У цьому виявляються ментальнісно-психологічні 

особливості сакральних уявлень українців.

Вадим Щербаківськии ̆ спостеріг, зокрема, 

таку особливість організаціі ̈ внутрішнього 

простору, як ілюзіи ̆не підвищення и ̆

розширення простору в інтер’єрі 
украї̈нського дерев’яного храму.

Це відповідало особливостям релігіи ̆ности 

украї ̈нців та їхнього розуміння молитви як 

безпосереднього спілкування з Богом. 



Церква Покрови в м. Сміле

Сумської обл. 1800 р.

Поздовжній  розріз



с. Пакуль Чернігівської обл.

Троїцька церква, збудована 1710 р.

Інтер’єр центрального, західного

й північного верхів



Яким Погрібняк. 

Артемівка. Введенська 

церква. 1761 р. Інтер’єр. 
Верх центральноі ̈

дільниці. Світлина 1926 р. 



Монументальна церковна архітектура, крім 

найпершої – сакральної, відігравала важливу 

репрезентативну функцію, вказуючи на появу нової 

діяльної спільноти – нації козаків, яка має власну 

систему цінностей, культурних моделей, матеріяльних 

та людських ресурсів.



Звільнившись від польського панування, ця спільнота 

утворила власну політично-адміністративну систему –

полковий устрій, гетьманський уряд, власну правлячу 

верству, яка розпоряджалася значними ресурсами.

МОНУМЕНТАЛЬНА ЦЕРКОВНА АРХІТЕКТУРА СТАЛА 

ВИЯВОМ СТАТУСУ СПІЛЬНОТИ, ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, ФІНАНСОВИХ ТА ТВОРЧИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ.



Саме тому на Лівобережній Україні (Гетьманщина, 

Слобожанщина) було створено таку кількість яскравих і 

неповторних пам’яток храмової архітектури, які відзначалися 

висотою, монументальністю, масштабністю.

Натомість на Правобережній Україні полковий устрій було 

знищено, руська спільнота не мала такої адміністративної 

репрезентації, була статусно підлеглою. Панівні верстви, які 

зосереджували управління грошовими й людськими 

ресурсами (магнати й значне панство), були 

чужонаціональними.



Архітектурні споруди

завжди є статусними маркерами,

вказуючи на становище й соціяльне місце 

замовника чи спільноти, яка їх споруджувала.

На цю статусну індикацію архітектури 

вказував і Тарас Шевченко, порівнюючи роль 

історичних пам’яток на Поділлі, Волині й 

Подніпров’ї (Україні):



 «Що ж говорять допитливому потомкові ці темні могили, 

яких так багато понад берегами Дніпра, і велетенські 

руїни палаців та замків понад берегами Дністра? Вони 

говорять про рабство і волю. Нужденні, слабосилі Волинь 

і Поділля! Вони охороняли своїх розпинателів у 

неприступних замках та розкішних палатах. А моя 

прекрасна, могутня, волелюбна Україна повним-повно 

начиняла своїм вольним і ворожим трупом незліченні 

величезні могили. Вона своєї слави на поталу не 

давала…» (Тарас Шевченко. «Мандрівка з приємністю 

та й не без моралі»)



Архітектурно-конструктивні особливості 

українського дерев’яного храмового 

будівництва суттєво відрізняються від 

церковних споруд Росії й Польщі, 

тому їх можна вважати характерними 

територіяльними маркерами української 

етнокультурної території.

5.



Прикметною особливістю украі ̈нських 

монументальних храмових будівель 
виступає єдність внутрішньоі ̈ композиціі ̈

храму і зовнішнього вигляду споруди. 

Вона також є територіяльним маркером 

українського храмового будівництва.



Поздовжній розріз і план російської дерев’яної 

Успенської церкви Нижньоустюзького погосту на Вологодщині.

За В. Сусловим.
На розрізі білим виділено внутрішній простір церкви



Польський дерев’яний  

костел у Хохолуві 

поблизу Варшави



Кіжі (Карелія). Церква 

Преображення Господнього



Церква Спасителя і 

Покрови Пресвятої 

Богородиці. 

Витегорський погост. 

1909 р. 



Професор Киі ̈вського університету св. Володимира 

Григоріи ̆ Павлуцький:

«Зовнішній вигляд малоруського храму відрізняється 

простотою; храм не має будь-яких зовнішніх прикрас. 
Це надає йому строгого характеру й становить відміну 

південно-руського храму від північно-руського 
дерев’яного храму, в декорації якого важливу роль 

відіграють прикраси в суто народному смаку...»



Названі особливості монументального церковного 

будівництва виявляються на більшості теренів 

українського розселення.

Вадим Щербаківський зазначав:

«Не дивлячись на ріжні
відміни, чи то бои ̆ківських

церков біля угорського

Мукачева, чи то козацьких

на Полтавщині, головні
риси і ̈х спільні, спільна

головна архітектурна ідея.



Яким Погрібняк.

Слобода Артемівка

на Харківщині.

Введенська церква. 1761 р. 

Чи візьмемо церкву трьохбанну, чи

п’ятибанну, чи однобанну, бачимо, що
центр ваги цілоі ̈ будови, центр і ̈і ̈ маси

завжди міститься в геометричнім
осередку, в середніи ̆ найвищій вежі,

до котроі ̈ симетрично навкруги

прилучаються иньші вежі».



Яким Погрібняк.      

Троїцький собор. 
м. Новоселиця 

Дніпропетровської обл.

1775–1778 рр.

За мал. Опанаса Сластіона

«Симетричність, се головна
будівельна ідея української

архітектури... Друга ідея, се легкість
кождої окремої вежі, бажанє ніби

летіти догори, до неба, мрія про щось

духове, вище».



Храм у м. Валуйки. 

1699 р. (Тепер –

Білгородська обл.)



Єкатеринодар (Кубань).

Воскресенський 

військовий собор. 

1799–1802 рр.



Козацька церква в Дубівці 

над Волгою, збудована 
украі ̈нськими 

переселенцями 1796 р. 



РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИК АРХІТЕКТУРИ АКАДЕМІК

ВЛАДІМІР СУСЛОВ:

«при порівнянні донських,  малоросіи ̆ських і 

галицьких церков ми помічаємо, що всі вони 
мають яснии ̆ відбиток одного и ̆ того ж типу 

церковних будівель»; 



«багато назв окремих частин церковних 

споруд, способи їхньої побудови и ̆ власне 

терміни будівничої справи в Галичині и ̆ по 

всьому нашому півдні [тобто на українських 

теренах. – А. З.] в більшості випадків однакові»;

«церковно -будівнича справа Малоросії та Землі 
Віи ̆ська Донського мала безпосередніи ̆ зв’язок, 

і… отже, прототипом Донських церков 

слугували сусідні церкви Малоросії». 



Як бачимо, храмотворна діяльність 

будівничих українських церков виконувала 

ще одну надзвичайно важливу роль у житті 

спільноти: споруджуючи храми у виразно 

українському стилі, вони позначали й 

закріплювали межі її етнічної території як 

простір буття й духовно-культурної 

самостійности цієї спільноти.



Підсумовуючи, підкреслимо, що розквіт 

монументальної дерев’яної архітектури України 

якнайтісніше пов’язаний, з одного боку, з 

національними традиціями храмового будівництва й 

особливостями ментальнісно-психологічних 

характеристик українців як соціокультурної спільноти, а 

з іншого – з епохою національно-визвольної боротьби 

народу, яка завершилася для Лівобережної України 

(Гетьманщини) статусним утвердженням української 

спільноти та її соціяльних репрезентантів.

Тепер вони мали можливість вкладати матеріяльні, 

інтелектуальні й людські ресурси у створення 

масштабних споруд, що своїми формами визначали 

обшири українського етнокультурного ландшафту.
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