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OF CHURCH BELLS IN FOLK CULTURE  
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Introduction. This article provides analysis of the historiog-
raphy of bell towers, on the basis of it shows a value of sacral 
building for history and study of building architecture, neces-
sity of their maintenance.

Influences of styles turn out on forming of architectural char-
acter and types of bell towers, that took place in Pokuttia in 
XVI—XVII century and factors that influenced in XVIII cen-
tury on appearance of separate building for church bells.

Bell towers are characterized by constructive decisions of 
the wooden churches, their types are given.

It is defined an important value of architectural character of 
buildings for bells, the completion of their tops. The certain 
patterns of ceiling are set them by pyramidal tops.

Firmness of tradition of ceiling of bell towers by pyramidal 
tops turns out. And when the bell towers that have the same 
composition principles of construction as churches appear but 
keep the same features of tower, completed by an octahedral 
tent without an intercept. 

The special type of building for bells is educed in Pokut-
tia  — an overgate bell tower on the walls posts, that took place 
in monasteries and performed the duty of entrance gates and 
bell tower. Factors that were caused to appearance of this type 
and representative bell towers are found out.

It is set that the variety of bell towers is given by sound 
sources, a canopy and an open gallery on archs around a 
church.

It is shown, what functions executed by Pokuttia bell towers. 
It is also found out genesis of origin of bell tower that had a 
pantry. The special attention is spared to the choice of place for 
a bell tower, the certain patterns of their location are set in rela-
tion to the churches of Pokuttia.

The value of ringing and bells is illuminated in a church cer-
emony, in the folk way of life and folk culture.

The research methodology is based on theoretical analysis, 
systematization and generalization, historical review and using 
the method of field ethnography.
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З’ясовуються впливи стилів на формування архітек-
турного образу та типи дзвіниць на Покутті у XVI—
XVII ст., чинники, які вплинули на появу окремої споруди 
для дзвонів XVIII ст. Хронологічні межі дослідження  — 
XVI—XХ ст. Характеризуються дзвіниці за планово-
конструктивним вирішенням, подаються їх типи: «четве-
рик на четверику», «два четверики на четверику», «вось-
мерик на четверику», «восьмерик на двох четвериках», «два 
восьмерики на четверику». Вказується на важливе значен-
ня у формуванні архітектурного образу споруд для дзвонів 
завершення їх верхами. Даються конкретні приклади пере-
криття їх пірамідальними верхами. Показано, які функції ви-
конували покутські дзвіниці. З’ясована ґенеза походження 
дзвіниці, яка мала комору. Особлива увага приділена вибо-
ру місця для дзвіниці, наведені конкретні приклади їх роз-
ташування відносно церков.

Отож метою дослідження є на основі польового мате-
ріалу, зібраного в 1997—1998, 2013—2017 рр. на Покут-
ті (територіальні межі дослідження), та наукових публі-
кацій висвітлити типи дзвіниць, з’ясувати їх архітектурно-
конструктивні вирішення та розміщення на церковному 
подвір’ї, показати їх роль у традиційній культурі та окрес-
лити їхні функції.

Методологія дослідження базується на теоретичному 
аналізі, систематизації і узагальненні, історичному огляді 
та використанні методу польової етнографії. 

Ключові слова: Покуття, споруди для дзвонів, дзвіни-
ці, дзвони і дзвоніння.
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Вступ. Постановка проблеми. На важливість 
дослідження дзвіниць ще 1925 р. вказав В. Сі-

чинський: «Архітектура дзвіниць заслуговує осо-
бливої уваги своїм архаїзмом та самобутнім і своє-
рідним характером архітектурних форм, що дають 
історії будівництва іноді більше матеріалу, як самі 
церкви» [1, с. 33], «дзвіниці мають першорядне зна-
чення для питання замково-оборонного будівництва 
в Україні» [2, с. 274].

Відносив дзвіниці до споруд національної куль-
тури Едуард Нагірний, який відзначив, що церкви 
й дзвіниці будувалися з пієтетом, а зібрані про них 
матеріали «мають величезну вартість, бо часом без-
слідно пропадають об’єкти, що ставлять нас серед 
культурних націй» [3, с. 63].

Зі спогадів, зібраних М. Антоновичем, можемо 
дізнатися, що музика дзвонів, яка лунала із дзві-
ниць, була невід’ємним елементом звукового до-
вкілля західноукраїнських міст і містечок до 1941 
року [4].

Відновлення державної незалежності України 
спричинило новий етап у вивченні дзвіниць. Нині 
ми маємо відомості про визначні дзвіниці України в 
довідниках Державного реєстру національного куль-
турного надбання [5].

Вивчення дзвіниць, їх збереження та будівництво 
в Україні зростає. Це засвідчують засоби масової ін-
формації, які багато уваги приділяють відродженню 
дзвонів і дзвіниць в Україні. Це пов’язано насампе-
ред з розвитком духовного туризму, поселенням ту-
ристів у сім’ях священиків, відвідуванням церков, за-
цікавленням дзвонарством.

Вивчення архітектури дзвіниць та їх збереження 
обумовлено ще тим, що вони є спорудами для роз-
міщення ударних музичних інструментів, з якими 
пов’язана історія дзвонів, розвиток дзвонарського 
мистецтва, використання дзвонів у церковному об-
ряді та світському житті, осмислення дзвонів і дзво-
нінь у народній культурі, духовному житті україн-
ського народу.

Метою дослідження є на основі польового ма-
теріалу, зібраного в 1997—1998, 2013—2017 рр. 
на Покутті, та наукових публікацій висвітлити типи 
дзвіниць, які вони виконували функції; з’ясувати їх 
архітектурно-конструктивні вирішення та розміщен-
ня на церковному подвір’ї, показати їх роль у тра-
диційній культурі.

Аналіз досліджень та публікацій. Питання поя-
ви дзвонів і дзвіниць, їх типологія та архітектура ви-
вчалися протягом сторіччя. Свого часу темою дзві-
ниць цікавилися вчені К. Мокловський [6, с. 403—
409], З. Ґлогер [7, с. 5—19], Є. Голубинський [8, 
с. 150—161], В. Щербаківський [9, с. 240—241], 
М. Красовський [10, с. 32—166], Ф. Вовк [11, с. 24, 
28, 30, 34—38], Д. Антонович [12, с. 116—120], 
Д. Щербаківський [13, с. XII—XV], В. Січин-
ський [1], П. Юрченко [14, с. 49—52; 15, с. 142—
146], Г. Логвин [16, с. 229—230], П. Макушенко 
[17, с. 75—77, 82], В. Кармазин-Каковський [18, 
с. 35—37], І. Могитич [19, с. 181—194]. Звернув 
увагу на дзвіниці в Галичині і Буковині Федір Біло-
ус (1828—1892), який критикував невисокі дзві-
ниці, їхні невеликі розміри в деяких церквах [20, 
с. 76—91]. Спорудам для дзвонів українців Кар-
пат присвячені праці Я. Тараса, в яких він розглянув 
аспекти генези, типології дзвіниць, їх архітектурно-
конструктивні вирішення та розміщення на церков-
ному подвір’ї [21; 22, с. 317—340]. В цих науко-
вих працях представлена обширна історіографія, яка 
стосується дзвіниць українців Карпат. Аналіз істо-
ріографії засвідчив, що немає праць, присвячених 
вивченню дзвіниць окремих історико-етнографічних 
регіонів України.

Сьогодні найбільше наукових праць присвячено 
дослідженню дзвонів та дзвонарської культури, зо-
крема — монографічне дослідження Б. Кіндратю-
ка «Дзвонарська культура України», в якому подані 
погляди на історію дзвонів і розвиток дзвонарсько-
го мистецтва, приписи дзвонінь у церковному обря-
ді та світських функціях, зроблено огляд споруд для 
розміщення цих ударних інструментів, описано мис-
тецтво дзвонарів [23].

Дзвіниці, як і церкви Покуття, в XX ст. не були 
предметом дослідження основних праць зі сакральної 
архітектури України К. Мокловського, Т. Обмінсько-
го, В. Щербаківського, Д. Антоновича, В. Січинсько-
го, М. Драгана, В. Кармазин-Каковського, П. Юр-
ченка, Г. Логвина, І. Могитича та інших. Такий стан 
у вивченні сакрального будівництва був пов’язаний 
насамперед з «відсутністю» в XIX—XX ст. великої 
кількості яскраво виражених типів церков та дзвіниць 
на Покутті та з тим, що в Українських Карпатах захо-
вались монументальні зразки церковного будівництва 
XVIII—XIX ст., які стали предметом першочерго-
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вого дослідження більшості вчених XX ст. Сьогодні 
ми маємо лише невелику кількість праць, присвяче-
них дзвонарству та дзвонарям Покуття [24; 25], лит-
ву церковних дзвонів [26].

Зараз на Покутті мало збереглося дзвіниць XVIII—
XIX ст. в тому вигляді, як їх зафіксував у 1920-х ро-
ках Д. Щербаківський (Шепарівка XVIII ст., 1830 р.; 
Задібрівці XVIII ст.; Красноставці XIX ст.; Балин-
ці XVIII ст.; Кобилець XIX ст., 1850 р.; Хлібичин 
XIX ст.; Любківці XVIII ст.; Бучачки XVIII ст.; 
Семенівка XVIII ст.; Печеніжин XVIII ст.) [13, 
світл. 51, 52, 71, 75—77, 79, 81—83] 1.

Необхідно зазначити, що є небагато дзвіниць, 
дата будівництва яких відома (Виноград 1860 р., 
Копачинці 1877 р., Баб’янка 1751 р., Семаківці 
XVIII ст., Сопів 1854 р., Сороки 1877 р., Любків-
ці 1878 р.).

Споруди для дзвонів на Покутті мали свої особли-
вості. Їх вивчення є ключовим для з’ясування гене-
зи сакральної дерев’яної архітектури Покуття, для 
визначення, чи існувала покутська школа народного 
храмового будівництва та для осмислення місця дзві-
ниць, дзвонів і дзвонінь у народній культурі.

Методологія дослідження базується на теоре-
тичному аналізі, систематизації і узагальненні, іс-
торичному огляді та використанні методу польової 
етнографії. 

Основна частина. В церковний ансамбль разом 
з церквою входили дзвіниці та вартівні. На Покутті, 
як і в Галичині загалом, «у XVI—XVIII ст. існува-
ло багато типів споруд для дзвонів; великий відсоток 
церков мали дзвони над бабинцем; … поява їхня на-
лежить до часів готики…, коли було зроблено спро-
би поєднати церковний будинок з дзвіницею» [21, 
с. 514]. Про те, що дзвіниці були на Покутті над ба-
бинцем, свідчать візитації. «Над бабинцем три дзво-
ни» мала церква св. Миколая архієпископа Міррен-
ського та «три дзвони розташовані над притвором» 
церква Перенесення мощів св. Миколая в містеч-
ку Чернелиця [27, арк. 540—543]. «Над бабин-
цем» також була дзвіниця в церкві с. Семаківці [28, 
арк. 394], дзвіниця церкви св. Миколая в с. Новосе-
лиця, збудована в 1692 році [28, арк. 410—411].

Зауважимо, що в цей час розміщення дзвіниць 
над бабинцем характерне для всієї Галичини [29]. 

1 Вказана дата будівництва дзвіниці.

Це свідчить про те, що церковні споруди Покут-
тя формувалися в контексті сакральної архітектури 
Галичини.

Поступове припинення будівництва дзвіниць над 
бабинцем у кінці XVIII ст. відбулося під впливом ре-
несансу, за вимогами якого «церква має становити 
архітектурну цілість — бані повинні бути однієї ви-
соти або мати більшу середню» [21, с. 514]. У цей 
час в українському суспільстві формується думка, 
що дзвіниця має бути окремою від церкви спорудою. 
Це уявлення лягло в основу особливого світогляду, 
його влучно сформулював протоієрей Ю. Сіцін-
ський: «Храм — це місце, де возноситься молитва 
до Господа, а якщо над тими, хто молиться, височіє 
баня, ніби здіймається до неба — тут ідея висока, 
зрозуміла почуттям того, хто молиться» [30, с. 76]. 
Приєднання дзвіниць до церкви робить «дзвіницю 
ніби найважливішою частиною храму, тож виходить, 
що головне тут не молитва, а «мідь дзвінка», «ме-
талу дзвоніння», що лунає з дзвіниці над головами 
молільників» [30, с. 76].

Тип окремої споруди для дзвонів залежав не тіль-
ки від можливостей громади, а й від безперервної бо-
ротьби впродовж кінця XVI—XVII ст. з католи-
ками стосовно права бити у дзвони. Необхідно за-
значити, що віддавна дослідники звернули увагу на 
заборону дзвоніння як засіб національного пригні-
чення [31, с. 13; 32, с. 48—49, 53]. На тип споруди 
для дзвонів також впливали патрони сіл. Були села, 
на Покутті, в яких патрони забороняли дзвонити.

У XVIII ст. споруди для дзвонів були досить про-
стими, в с. Колінці — «дзвіниця над фірткою» [28, 
арк. 260], в сс. Клубівці, Посіч — «дзвони на ди-
лях» [28, арк. 49, 82], в с. Милування — «дзвіни-
ця на трьох дилях» [28, арк. 80], в с. Надорожна — 
«на фіртці крита соломою» [28, арк. 259]. Були села, 
які замість дзвонів мали «на майдані дзвінок і заліз-
не клепало» (с. Узин) [28, арк. 72].

Споруд для дзвонів типу вежа-дзвіниця, які зво-
дилися в XV—XVII ст. у період інтенсивного зам-
кового будівництва, на Покутті не збереглося. Цей 
тип не дійшов до нас через лихоліття того часу. Їх 
будівництво у XVIII—XIX ст. вже не мало сенсу 
з утратою оборонних функцій веж-дзвіниць при мо-
настирях та церквах. Вони були стовпно-ригільної 
(каркасної) конструкції, яка походить від сигналь-
них та вартових веж, не членувались на яруси, мали 
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нешальовані стіни, перекриття було лише на ярусі, де 
були дзвони, піднімалися до дзвонів драбиною.

Взірці дзвіниць, у яких збереглися елементи від 
веж-дзвіниць з відкритою нижньою частиною кар-
каса, ми мали на Покутті при церквах у селах За-
дубрівці XVIII ст., Кобилець XIX ст., Росільна 
1645 р. Цей тип дзвіниці зафіксований на Буковині 
(с. Нові Мамаївці XVIII ст.), в Тисменицькому ра-
йоні (с. Колодіївка XIX ст.), Надвірнянському ра-
йоні (с. Фітьків поч. XIX ст.), Рогатинському ра-

йоні (сс. Чесники XVIII ст., Підгороддя XVIII ст.), 
Теребовлянському районі (с. Млиниська XVIII ст.) 
[13, світл. 63, 66, 69, 70, 71, 73].

Наприкінці XVIII ст. потреба у вежах-дзвіницях 
відпадає, починають з’являтися спеціальні споруди 
для дзвонів, збудовані відповідно до нових канонів. 
Прагнення підкреслити важливість ролі церкви в на-
вколишньому середовищі, економічні вимоги та осо-
бливості стилю бароко були причиною того, що дзві-
ниці на Покутті будуються нижчими за церкви.

Іл. 4. Дзвіниця XIX ст. церкви св. Миколая 1864 р. 
с. Орелець Снятинського району. Світл. Я. Тараса

Іл. 1. Дзвіниця (1830 р.) XVIII ст. церкви Зачаття 
св. Анни 1876 р. с. Шепарівці Коломийського району. 
Світл. Д. Щербаківського

Іл. 2. Дзвіниця 1783 р. церкви Богоявлення Господнього 
с. Вільшаниця Тисменицького району. Світл. Я. Тараса

Іл. 3. Дзвіниця XIX ст. церкви св. Михаїла 1866 р. 
с. Красноставці Снятинського району. Світл. Д. Щерба-
ківського
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Дзвіниці у плані переважно квадратні, сторона 
квадрата знаходиться в межах від 3 до 4 м (Пи-
липи 2,9 x 2,9 м; Дебеславці 3,4 x 3,4 м; Залуччя 
3,6 x 3,6 м; Підвисоке 3,8 x 3,6 м). Більші розміри 
в плані мають дзвіниці, в яких на першому ярусі є ко-
мора та сходи на верхні яруси (Будилів 4,6 x 4,6 м; 
Кутище 6,2 x 6,2 м; Серафинці 7,0 x 7,0 м; Ро-
гиня 4,4 x 4,3 м) та надбрамні дзвіниці (Баб’янка 
6,7 x 6,8 м; Верхній Вербіж 5,8 x 5,8 м).

Великі за розмірами та монументальні дзвіниці бу-
дуються в містах, містечках, при монастирях (дзві-
ниця ц. св. Миколая Снятин, Печеніжин) та в за-
можних селах (Балинці, Семаківці).

Дзвіниці набувають незвичайно великої різнома-
нітності за рахунок пропорції мас ярусів, піддашшя 
між ярусами, висоти і форми даху, вигадливості ви-
рішення голосників, їх кількості та різноманітності 
форм. Квадратні у плані дзвіниці створюють склад-
ні архітектурні композиції за рахунок своїх розмірів, 
кількості ярусів, їх висоти, широких опасань, різь-
блених колонок та критих галерейок (Печеніжин, 
дзвіниця XVIII ст.).

За планово-конструктивним вирішенням просто-
рів дзвіниці поділяються на такі типи: «четверик на 
четверику», «два четверики на четверику», «вось-
мерик на четверику», «восьмерик на двох четвери-
ках», «два восьмерики на четверику».

За архітектурно-конструктивним вирішенням та 
висотою ярусів дзвіниці типу «четверик на четвери-
ку» можуть бути двох варіантів. До першого відно-
сяться дзвіниці, в яких нижній ярус зрубний, верхній 
для дзвонів каркасний, рівноширокий або вужчий. 
Ярус для дзвонів відділений від нижнього піддаш-
шям, шальований гонтою (Ценява, Вовчківці, Ку-
тище, Королівка, П’ядики, Красноставці, Орелець, 
Дебеславці, Коломия, Раківчик, Острівець, Слобо-
да, Шепарівці, Годи-Добровідка ц. св. Дмитра). 

Різновидом цього варіанту є дзвіниці з вищим 
каркасним ярусом на зрубі, що якоюсь мірою ро-
бить їх спорідненими з вежами-дзвіницями типу 
вартівень (Годи-Добровідка ц. св. Юрія, Іванівці, 
Кийданці, Жукотин, Михалків, Молодятин, Під-
високе, Торговиця Городенківського району, Турка 
Коломийського району).

До другого варіанту відносяться дзвіниці, в яких 
обидва яруси каркасні, рівноширокі або верхній вуж-
чий, перший ярус відкритий (тепер шальований), ярус 

для дзвонів відділений від нижнього піддашшям, ша-
льований (Скопівка, Снятин ц. Вознесіння Господ-
нього, Одаїв, Струпків, Кобилець, Прикмище). Мис-
тецьку двоярусну каркасну дзвіницю цього типу ми 
мали в с. Кобилець Коломийського району, де перший 
ярус був відкритий, другий шальований гонтом, від-
ділений від першого піддашшям, а від голосників — 
дашком, завершувався потужним наметовим дахом, 
увінчаним голівкою. Варіантом цього типу є дзвіни-
ці, в яких обидва яруси каркасні, рівноширокі, ниж-
ній високий, верхній низький, рівноширокий або вуж-
чий (Богородичин, Долина, Шепарівці). 

Дзвіниці «четверик на двох четвериках» мають 
нижній ярус зрубний або каркасний, інші яруси кар-
касні, зменшуються догори або рівноширокі, кожен 
ярус відзначений піддашшям або дашком (Баб’янка, 
Ворона, Виноград Коломийського району, Закрів-
ці, Нижня Веселиця, Отинія ц. Різдва Пресв. Бо-
городиці, Старий Гвіздець, Торговиця Коломийсько-
го району, Княже, Гончарів, Печеніжин). Монумен-
тальний взірець цієї дзвіниці ми маємо в с. Хлібичин 
(XIX ст.), де нижній ярус — четверик зрубний, дру-
гий каркасний, рівноширокий з першим, третій ярус 
вужчий, має голосники і завершення на зразок бані.

Дзвіниці типу «восьмерик на четверику» можуть 
бути такі:

• нижній ярус зрубний четверик, верхній каркасний 
восьмерик (Замулинці, Ковалівка, Борщів, Видинів, 
Любківці, Будилів, Бучачки, Серафинці, Келиків, 
Новоселиця ц. св. Миколая, Новоселиця ц. Введен-
ня в храм Пресв. Богородиці, Олешків, Трійця). В 
цих дзвіницях низький каркасний восьмерик вирос-
тає безпосередньо з широким піддашшям; 

• нижній ярус зрубний четверик, піднімається тро-
хи вище піддашшя, на який встановлюється восьме-
риковий каркасний ярус, перекритий високим вось-
мигранним стіжком з перехватом (Виноград Горо-
денківського району, Залуччя, Матіївці, Підгайчики, 
Семаківці, Спас, Тростянка, Бучачки, Кулачківці, 
Русів, Трофанівка, Туликів). Старіший варіант цьо-
го типу ми маємо в сс. Топорівці, Велика Кам’янка. 
Дальшу зміну форм дзвіниці цього типу спостерігає-
мо у випадках, коли квадратний ярус над піддашшям 
може зростати до розмірів нижнього ярусу (Хліби-
чин, Мишин, Сороки, Остриня);

• нижній ярус каркасний, піднімається трохи 
вище піддашшя, на який установлюється восьмери-
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ковий каркасний ярус, перекритий шатровим дахом 
(Устя).

Дзвіниці «восьмерик на двох четвериках» з’явилися 
шляхом зростання другого ярусу до розмірів ниж-
нього та надбудови над двома четвериками восьме-
рика (Мишин, Коршів, Пилипи, Снятин-Кулачки, 
Сороки, Слобода, Підгайчики, Сопів, Тростянець, 

Хлібичин, Топорівці). Більшість з них появилася в 
новітні часи внаслідок «осучаснення».

Тип дзвіниць «два восьмерики на четверику», 
в якому каркасні яруси зменшуються догори, є 
нечисленним (сс. Горішнє Залуччя, Заболотів-
Демидче). Цей тип дзвіниць характерний для Сня-
тинщини.

Іл. 8. Дзвіниця XIX ст. церкви с. Олеша Тлумацького ра-
йону. Світл. Я. Тараса

Іл. 5. Дзвіниця XVIII ст. церкви св. Михаїла кін. XVIII ст. 
с. Любківці Снятинського району. Світл. Д. Щербаків-
ського

Іл. 6. Дзвіниця XIX ст. церкви св. Михаїла 1863 р. 
с. Олешків Снятинського району. Світл. Я. Тараса

Іл. 7. Дзвіниця ц. Покрови Пресв. Богородиці 1904 р. 
с. Вільшаниця Тисменицького району. Світл. Я. Тараса
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Рідкісними були чотириярусні дзвіниці. Мону-
ментальну чотириярусну дзвіницю, розвинуту по 
вертикалі за рахунок високих ярусів, ми мали при 
церкві Успіння Пресв. Богородиці (1873, 1875) в 
с. Бортники.

Наявність будівельного каменю в Городенківсько-
му, Тлумацькому районах сприяла будівництву дзві-
ниць, в яких перший ярус мурований, верхній кар-
касний, яруси відділені піддашшям (Городниця, Со-
кирчин, Серафинці, Живачів).

Ще однією особливістю покутського сакрально-
го будівництва є те, що біля дерев’яних церков мо-
жуть бути муровані дзвіниці (Белелуя, Делева, Да-
лешове, Незвисько, Олешів, Буківна, Загайпіль, Іс-
аків) або навпаки, дзвіниці можуть бути дерев’яними 
біля мурованих церков (Корнів). Муровані дзвіниці 
мали дерев’яні верхи (Глушків). Були села, які мали 
дві дзвіниці, одну муровану, другу з мурованим пер-
шим ярусом і верхнім каркасним (Живачів). 

Важливе значення у формуванні архітектурного 
образу споруди для дзвонів має її завершення вер-
хами. Дво-, триярусні дзвіниці з ярусами «четверик 
на четверику» перекривалися чотиригранними на-
метовими дахами. Їх зводили при церквах, які буду-
валися у XVIII ст. (Коломия 1709, Баб’янка 1752, 
Новосілка 1729, Сокирчин 1760, Надорожна 1777, 
Гавриляк 1794). Стіжки у дзвіницях XVIII ст. не-
високі (дзвіниця в с. Велика Кам’янка при церкві 
св. Миколая 1794 р.).

Дзвіниці з наметовими дахами були при церквах, які 
будувалися в XIX ст. Такі дзвіниці ми маємо в Коло-
мийському районі: Ценява 1808, Богородичин 1804, 
Іванівці 1822, П’ядики 1840, Казанів 1843, Раків-
чик 1843, Жукотин 1845, Ворона 1846, Слобода 1848, 
Виноград 1849, Кийданці 1852, Гвіздець 1855, Ма-
лий Гвіздець 1854, Остапівці 1855, Малий Клю-
чів 1857, Микитинці 1859, Мала Кам’янка 1861, 
Дебеславці 1862, Чехова 1872, Шепарівці 1876, 
Закрізці 1886, Молодилів 1882, Молодятин 1895, 
Скопівка 1891; Тлумацькому районі: Кутище 1802, 
Яківка 1824, Гончарів 1842, Антонівка 1848, Ода-
їв 1878; Снятинському районі: Княже 1845, Підвисо-
ке 1851, Тучапи 1858, Вовчківці 1860, Орелець 1864, 
Хом’яківка 1848; Городенківському районі: Слобід-
ка 1852, Острівець 1859, Прикмище 1879.

Будуються церкви з наметовими дахами і в 
20-х роках XX ст.: Нижня Велесниця 1913, Го ди-

Добровідка церква св. Дмитра 1923, Годи-Добро-
відка церква св. Юрія 1926, Королівка 1926, 
Турка 1927.

Наявність одного і того ж типу дзвіниці при церк-
вах, збудованих у різний час, пояснюється тим, що 
старі дзвіниці залишали, коли будували нові церкви 
на старому місці. Коли будували церкву на новому 
місці, стару дзвіницю перетягували до нової церкви. 
В с. Пилипи через панське поле навпростець пере-
тягнули стару дзвіницю за допомогою слупів 2.

Не дивлячись на те, що традиція перекривати 
дзвіниці наметовими дахами була стійка, уже на-
прикінці XVIII ст. з’являються дзвіниці, які мають 
ті самі композиційні принципи побудови верху, що й 
церкви, але при цьому ще зберігають характерні риси 
вежі, завершуються восьмигранним стіжком без пе-
рехвату: Надорожна 1777, Велика Кам’янка 1794, 
Борщів 1828, Замулинці 1839, Видинів 1842, Но-
воселиця Снятинського району ц. св. Миколая 1847 і 
ц. Введення в храм Пресв. Богородиці 1889, Олеш-
ків 1863, Заболотів-Демидче 1865, Тулова 1869 3.

На початках дзвіниці типу «восьмерик на четве-
рику» мають невисокі приплюснуті намети-стіжки, 
які нагадують шолом, що завершуються хрестом, а 
не маківкою. Зразки таких дзвіниць є в селах Велика 
Кам’янка при церкві св. Михайла, Новоселиця при 
церкві Введення Пресв. Богородиці, Підгайчики при 
церкві Благовіщення Пресв. Богородиці та Топорів-
ці при церкві Успіння Пресв. Богородиці.

Зі середини XIX ст. будуються нові дзвіниці та 
модернізуються існуючі. Відбувається повний відхід 
від будівництва дзвіниць за зразком вежі. Дзвіни-
ці завершуються верхами на зразок верхів церкви, 
вони мають другий невисокий ярус-залом, на який 
посаджено восьмигранний підбанник та стіжковий 
верх або баню. Поява цих дзвіниць відбувалася під 
впливом будівництва церков у середині XIX ст., які 
мають стіжкові верхи з невеликим перехватом і нага-
дують купол, а властиво вони є стіжками. Така мо-
дернізація була пов’язана з необхідністю покращи-
ти архітектурний образ споруди.

Дзвіниці, завершені верхами на зразок високого 
стіжка, бані з невеликим перехватом або без нього 

2 Записано 8 липня 2013 р. від Никипанчук Василини 
Сильвестрівни, 1921 р. н. в с. Пилипи Коломийського 
району Івано-Франківської області.

3 Вказана дата будівництва церкви.
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ми маємо при церквах, збудованих в різний час в 
селах Матіївці 1834, Мишин 1839, Бучачки 1847, 
Тростянка 1852, Спас 1853, Хлібичин 1854, Тулу-
ків 1859, Будилів 1862, Залуччя 1868, Заболотів-
Демидче 1868, Печеніжин 1871, Виноград 1874, 
Любківці 1878, Русів 1885, Кропивище 1892, Се 
маківці 1895, Балинці 1920-ті, Пилипи 1925, Тро-

фанівка 1926. Їх будують і в XXI ст. В с. Тучапи на 
сході від церкви, збудованої 1850 р., у 2010 р. спо-
рудили триярусну дзвіницю, завершену банею.

Зміна верхів відбувається також в дво-, триярус-
них дзвіницях типу «четверик на четверику», пере-
критих пірамідальними верхами. Під час ремонтів їх 
верхи «модернізуються» на пірамідальні верхи, звер-

Іл. 9. Дзвіниця XIX ст. церкви Пресв. Трійці 1852 р. 
с. Стриганці Тисменицького району. Світл. Я. Тараса

Іл. 10. Дзвіниця XVIII ст. церкви с. Печеніжин Коломий-
ського району. Світл. Д. Щербаківського

Іл. 11. Дзвіниця XVIII ст. церкви Перенесення Мощей 
св. Миколая 1792 (відн. 1904 р.) с. Задубрівці Снятин-
ського району. Світл. Д. Щербаківського

Іл. 12. Дзвіниця XIX ст. церкви Успіння Пресв. Богороди-
ці 1854 р. с. Хлібичин Снятинського району. Світл. Д. Щер-
баківського
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ху ставляться маленькі баньки (Іванівці, Казанів, 
Михалків) або замість пірамідального верха став-
лять баню на підбаннику (Печеніжин, Торговиця Го-
роденківського району, Пилипи, Коршів, Казанів, 
Остриня, Нижнів ц. Введення у Храм Пресв. Бо-
городиці, Торговиця Коломийського району). Як і 
в церквах, перехід від «четверика» до «восьмерика» 
здійснюється через пендатив.

На Покутті ми маємо особливий архітектурно-
конструктивний тип споруди для дзвонів — надбрам-
ну дерев’яну дзвіницю на пристінних стовпах. Цей 
тип споруди характерний для монастирів, — він вико-
нував функцію в’їзної брами та дзвіниці. Надбрамну 
дзвіницю в Манявському скиті описав Юліан Целе-
вич [33, с. 125]. Вони відомі на Покутті з XVII ст. — 
в’їзна надбрамна дзвіниця в с. Топільниця.

Надбрамну дзвіницю, збудовану 1761 р. на при-
стінних стовпах, ми маємо в с. Баб’янка біля монас-
тирської церкви, збудованої 1752 р. Це триярусна 
споруда, в якій перший ярус зрубний, перекритий 
міцною повалою, має двоє воріт; другий та третій 
яруси каркасної конструкції. Верхні яруси опирають-
ся на стовпи, поставлені на відстані від зрубної сті-
ни на власні підвалини, які в свою чергу спочивають 
на камінні. Фактично це два самостійні об’єкти, які 
конструктивно між собою не пов’язані, при цьому 
творять завершену архітектурну споруду.

Цей тип споруд для дзвонів виник тоді, коли 
з’явилися дзвони великої ваги, їх перемістили з обо-
ронних веж у вежі-брами (надбрамна дзвіниця), які 
почали зводити на основі двох конструктивних схем: 
браму — зрубною, дзвіницю над нею — каркас-
ною. Каркасна конструкція краще протистояла ди-
наміці, що виникає при розхитуванні тяжких дзво-
нів, не завдавала руйнації нижньому ярусу, давала 
змогу без значних затрат частково вставляти новий 
матеріал, не змінюючи зовнішнього вигляду. Таке 
конструктивне рішення спостерігається в хатах на 
Старосамбірщині, де будували хати з дахом на при-
стінних стовпах [34, с. 539—542].

Дзвіницю на пристінних стовпах ми також маємо 
в с. Олешків. Це двоярусна квадратна в плані спо-
руда, перший ярус якої зрубний, зведений на влас-
них підвалинах, другий ярус каркасний, опирається 
на стовпи, поставлені на відстані 8—10 см від зру-
бу першого ярусу на власні підвалини, Цей тип дзві-
ниці з’явився пізніше, коли виникла потреба в цер-

ковних коморах. Їх почали зводити всередині існую-
чих каркасних двоярусних дзвіниць. Для надійності 
схову церковних речей їх будували зрубними, вони 
мали потужне перекриття та міцну підлогу.

Особливий тип складають триярусні репрезента-
тивні дзвіниці. Таку дзвіницю ми маємо при церкві 
св. Дмитра в Печеніжині, яка за Д. Щербаківським 
є рідкісним типом в Галичині. Це монументальна 
триярусна дзвіниця, що завершується пірамідаль-
ним верхом, перехід між першим і другим ярусом 
відзначений широким опасанням, яке опирається 
на декоровані стовпи з розкосами [13, світл. 83]. 
В. Січинський відносить її до розкішних дзвіниць 
XVIII ст. [2, с. 276]. Пізніше пірамідальний верх 
замінили на бані.

Варіантності дзвіницям також надають «голосни-
ки», «отвори-голосники», тобто просвіти для розпо-
всюдження звуку, які розташовані під самим верхом. 
Старі дзвіниці мають низький ярус для дзвонів та 
голосники для пропуску звуку, відкриті на всі чоти-
ри сторони світу.

Голосники виділяються шляхом конструктивно-
го та декоративного рішення ярусу, на якому вони 
знаходяться. Вони підкреслюються: знизу даш-
ком (Прикмище, Слобідка, Дебеславці, Жукотин, 
Остапківці, Підвисоке), шалюванням та покриттям 
ярусу до голосників гонтою (Коломия, Бучачки), рі-
шенням самих голосників у вигляді аркатури, стовпів, 
луків різної форми (Богородичин, Іванівці, Коломия, 
Печеніжин, Вовчківці, Келехів, Новоселиця, Оре-
лець), просвітами для дзвонів різної геометричної 
форми, вирізаними в стінах ярусу (Годи-Добровідка, 
Молодятин, Назірна, Остапківці, Ценява, Будилів, 
Бучачки, Кулачківці, Вікняни). Потужний дашок 
на рівні низу голосників не тільки придав особливо-
го архітектурного звучання дзвіниці, а й був необ-
хідний для захисту відкритого ярусу зі дзвонами від 
атмосферних опадів.

Надавали вишуканості дзвіницям кожухування 
стін другого ярусу, піддашшя, дашків під голосника-
ми гонтою, яка мала в кінці трикутне, трапецієвидне 
та іншої форми завершення (Кобилець, Балинці).

Покутська дзвіниця виконувала функції:
• скликала людей до Служби Божої;
• в’їзної брами;
• була місцем для зберігання церковних та гро-

мадських речей;
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• була сторожовою вежею та місцем перебуван-
ня вартових.

В певний період історії дзвіниці виконували функ-
ції тимчасових трупарень. Це було тоді, коли поча-
лися масові епідемії і австрійська влада зобов’язала 
тримати померлих в дзвіницях, а тоді їх ховати. Так, 
зокрема, в 1833 р. в с. Долина Тлумацького райо-
ну Івано-Франківської області на вимогу австрій-
ської влади в дзвіниці влаштували трупарню (гра-
барню) [35, с. 28].

Дзвіниці з коморами на першому ярусі були зруб-
ними, мали міцну підлогу, повалу та міцні двері. Вони 
були двох планувальних типів. Більш поширеним був 

тип дзвіниці, де перший ярус ділився на дві частини 
зрубною стіною. У першій, меншій частині, розміща-
лися сходи на другий ярус, де висіли дзвони. «Біль-
ша частина дзвіниці була призначена для комори, в 
ній зберігалося збіжжя, що зібрали парафіяни для 
громадських обідів, мед з церковної пасіки, образи 
старих іконостасів і т. п.» [13, с. XIV]. Такі дзвіни-
ці ми маємо при церквах в селах Матіївці, Борщів, 
Хлібичин, Кутище, Виноград, Красноставці.

Другий тип дво-, триярусних дзвіниць має зруб-
ний перший ярус, який використовується тільки для 
комори. Другий і третій яруси каркасні; щоб підня-
тися до дзвонів слугує зовнішня драбина під піддаш-

Іл. 13. Дзвіниця XIX ст. церкви Успіння Пресв. Богородиці 
1912 р. с. Топорівці Городенківського району. Світл. Я. Тараса

Іл. 14. Дзвіниця XIX ст. церкви Пресв. Богородиці с. До-
лина Тлумацького району. Світл. Я. Тараса

Іл. 15. Дзвіниця XIX ст. церкви Різдва Пресв. Богородиці 
1844 р. с. Рогиня Городенківського району. Світл. Я. Тараса

Іл. 16. Дзвіниця XIX ст. церкви Різдва Пресв. Богородиці 
1885 р. с. Русів Снятинського району. Світл. Я. Тараса
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шям. Такі дзвіниці ми маємо при церквах, збудова-
них в різний час у селах Шепарівці XVIII, 1830, 
Олешків 1863, Ценява 1808, Мала Кам’янка 1861, 
Жукотин 1845, Тучапи 1859, Торговиця Городенків-
ського району 1924, також «на Київщині: в Челно-
виці, Орлівці, Копіївці, на Поділлю: Осіївці, Гоно-
рівці, Вонячині; на Волині: Базалії, Мізолі, Любарі, 
Раковім Лісі і т. ін.» [13, с. XIV]. Всі вони мають 
великий винос піддашшя. Щоб піднятися на другий 
поверх, у місці, де драбина підходить до нього, роби-
ли зовні над піддашшям ганочки, з яких через про-
світ в стіні потрапляли на другий ярус. Ці ганочки з 
трьох сторін зашивали та накривали дашком (Жу-
котин, Мала Кам’янка, Торговиця Городенківсько-
го району).

Ці два типи дзвіниць з коморами в першому ярусі, 
як і на пристінних стовпах, розповсюдилися в часи, 
коли була необхідність сільської громади мати при-
міщення для переховування парафіяльного добра та 
громадського збіжжя.

Дзвіниця з коморою має давнє походження від 
оборонних та замкових веж, у яких були «комори для 
зброї і різного військового приладдя» [2, с. 275], та 
від монастирських дзвіниць, що у більшості випадків 
були багатофункціональними. У Києво-Печерській 
Лаврі «одна із них вельми висока, всередині було ба-
гато комор» [36, с. 140]. Переважно в таких дзвіни-
цях зберігали пошкоджені ікони, старі церковні речі, 
провіант для парафіяльних свят, книжки, церковне 
устаткування тощо.

У зрубних дзвіницях, де перший ярус не виконував 
функцію комори, вхід на другий ярус здійснювався 
по драбині всередині першого ярусу. Таких дзвіниць 
переважна більшість: Малий Ключів, Кропивище, 
Коломия, Кийданці, Казанів, Іванівці, Залуччя, Де-
беславці, Годи-Добровідка, Воскресінці, Кропиви-
ще, Мишин, Підгайчики, П’ядики, Слобода, Спас, 
Турка, Ценява, Бучачки, Вовчківці, Келихів, Оре-
лець, Підвисоке, Попельники, Русів, Тростянець та 
ін. Всередині першого ярусу ставили драбину на дру-
гий ярус також у дзвіницях каркасного типу.

Головним аргументом при виборі місця для дзві-
ниці була акустична вимога, вона повинна бути не-
далеко від церкви на підвищенні. При виборі місця 
враховували розташування сільської чи міської забу-
дови, рельєф місцевості, вибирали місце, яке б спри-
яло кращому сприйняттю звучання дзвонів.

Дзвіниці, за свідченням респондентів, розташову-
валися на церковному подвір’ї так, щоб «голос від 
дзвонів» був добре чутий в селі. Дзвіниці відносно 
церкви могли знаходитися на заході (сс. Антонівка, 
Будзин, Гавриляк, Ісаків, Королівка, Кутище, Ско-
лівка, Топорівці), на південному заході (сс. Глушків, 
Назірна, Острівець, Сороки, Олієво-Корнів), пів-
нічному сході (сс. Слобідка, Чехова), півдні (сс. Да-
лешове, Долина, Нижнів (ц. Прсв. Богородиці), Но-
восілка, Одаїв, Прикмище, Струпків, Олешів, Ше-
парівці), північному заході (сс. Вікняни, Городниця, 
Остриня, Палагичі), південному сході (сс. Гонча-
рів, Надорожна, Топорівці, Тулова, Туликів, Чехо-
ва, Яківка), на півночі (сс. Копачинці, Тростянка, 
Турка, Угорники, Ценява, Отиня, Закрівці).

Намагалися не ставити дзвіницю зі сторони ві-
втаря, тому дзвіниць зі східного боку дуже мало 
(сс. Спас, Виноград). Переважно дзвіниці знахо-
дилися на заході, південному заході, північному за-
ході, півдні, південному сході. 

Дзвіниці при церквах, які були перенесені в село, 
ставляться вже за містобудівельними вимогами — 
відносно дороги, розташування села.

На осі сільської дороги поставлена дзвіниця та церк-
ва в селах Делява, Одаї [37, арк. 28, 39, 50, 102]. До 
дороги, яка йде вздовж церковного подвір’я та в на-
прямку сільської забудови, поставлені дзвіниці в се-
лах Верхня Городниця, Копачинці, Вільховець [37, 
арк  8, 20, 28; 38, арк. 43]. В куті церковного подвір’я 
між сільськими вулицями збудовані дзвіниці в селах 
Прикмище, Торговиця Городенківського району [37, 
арк. 39, 51; 37, арк. 59]. Зі сторони села, посеред муру, 
поставили дзвіницю в с. Серафинці [38, арк. 64].

Необхідно зазначити, що «архітектура трьохярус-
них дзвіниць знайшла своє відображення у святоч-
них іграх, які відбувались біля покутських церков 
на Великодні свята, зокрема народна забава моло-
ді «вежа» чи «дзвіниця» — «акробатична фігура на 
два три яруси, коли четверо найміцніших хлопців, а 
то й більше осіб стають у коло, беруться руками під 
плечі й утворюють перший ряд, легші стають їм на 
плечі та творять те саме коло другого ярусу й най-
легші вибудовують третій» [39, с. 108]. Така своє-
рідна дзвіниця обходила церкву.

Хоча на думку деяких вчених роль дзвіниць біль-
ша в архітектурному аспекті, а менша — у музич-
ному [3, с. 63], ми вважаємо, що розміщені на них 
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дзвони, а вірніше музичні інструменти, мають важ-
ливе значення в житті людей. На Покутті, окрім 
основного уставного призначення дзвонів, перед, 
під час і після богослужінь було поширене їх ви-
користання у громадському житті: ними скликали 

громаду на віче, на якому повідомляли про важли-
ві події, лиха, смерть, початок воєн. Дзвони тради-
ційно звучали на відзначення святкових днів і різ-
них урочистостей, коли зустрічали й проводжали 
поважних людей.

Іл. 17. Дзвіниця XVIII ст. церкви Введення в храм 
Пресв. Богородиці 1828 р. с. Балинці Снятинського райо-
ну. Світл. Д. Щербаківського

Іл. 18. Дзвіниця XVIII ст. церкви с. Семаківці Коломий-
ського району. Світл. Д. Щербаківського

Іл. 19. Дзвіниця XXI ст. церкви Різдва Христового с. Ту-
чапи Снятинського району. Світл. Я. Тараса

Іл. 20. Дзвіниця XIX ст. (після остаточного «ремонту») 
церкви св. Михаїла 1755 р. с. Нижнів Тлумацького району. 
Світл. Я. Тараса
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Биття на сполох було однією з важливих функцій 
дзвонів. Вони блискавично розносили звістку до лю-
дей. Били на сполох у XVI—XVII ст., коли набли-
жався ворог, при пожежі та при появі злодії у селі. 
Коли били на сполох при пожежі, громада збігала-
ся до дзвіниці з коновками. У міжвоєнний період 
дзвони повідомляли про пожежу членів спортивно-
пожежного товариства «Січ».

Використання дзвонів для повідомлення про по-
жежу членів «Січ» на Покутті відображено у пое-
зії Віри Лебедової:

Як ударить дзвін тривогу,
Як зітліє стріха хат,
Линуть хлопці на підмогу,
Чи там ворог, чи там брат [40, с. 10].

Коли з Коломиї прийшов посланець до сільського 
уряду з наказом про загальну мобілізацію у с. Сопіт 
Коломийського району, почали бити у дзвони й тру-
бити на сполох [41].

В радянські часи покутяни били на сполох не один 
раз. Це було пов’язано з тим, що влада закривала 
церкви та нищила їх різними шляхами. Дзвони в се-
лах скликали людей боронити церкву.

Спроба радянської влади закрити в 1962 р. церк-
ву в с. Белелуя не вдалася. «Коли приїхала в село 
комісія, яка мала ліквідувати церкву, хтось із селян 
вдерся на дзвіницю, вдарив у дзвони, всі люди з кол-
госпного поля і ті, що були коло молотарки, хто фіра-
ми, хто прибіг до церкви. Люди сказали, що ніхто не 
піде на роботу до колгоспу, поки не віддадуть клю-
чі від церкви. Ключі людям віддали» 4. Кожен раз, 
коли влада хотіла закрити церкву, дзвонили дзвони 
в с. Кийданці. Таких прикладів багато.

Звучання дзвонів використовували в обряді «по-
хорону» горілки, коли в другій половині XIX ст. гро-
мадськість боролася з пияцтвом. Під час урочистої 
присяги, яку проводив священик 17 січня 1875 р. в 
с. Карпів (Прутівка) Снятинського району з при-
воду «ведення тверезості: Заревли дзвони, гукнули 
моздіри, задзвеніла нова, прекрасна, на це торже-
ство призначена пісня» [42, с. 36].

Дзвони використовували і в політичній боротьбі 
за Україну, за справедливість. Дзвони Покуття за-
кликали до непокори польським окупантам у 1932 р. 
4 Записано 15.07.2015 р. від Шовкопляс Ольги Олек-

сіївни, 1931 р. н. в с. Белелуя Снятинського району 
Івано-Франківської області.

Коли вішали борців за Україну Данилишина і Біласа, 
«вдарили дзвони. Село з селом перекликалося. Над 
замряченими полями грудневої ночі повис металевий 
гул. Залізні серця дзвонів понесли землі й небу ві-
стку: «Наших вішають! Вставайте» [43, с. 228].

Використовувалися дзвони і під час виборів. У селі 
Королівка Коломийського району після нечесного ви-
бору війта в 1908 році і оголошенні результатів той, 
хто програв — Петро Ткачук — ударив у дзвін на 
сполох. Стривожені односельчани, які позбігалися та 
запитали, що спонукало до скликання наглого віча, 
почули відповідь: «Я видзвонив правді» [44, с. 18].

На Покутті, як і в цілому в Галичині, є багато пе-
реказів про дзвоніння, яке чути у Великодні дні на 
місцях, де провалилася під землю церква, монастир, 
заховали або затонули дзвони. Звучання дзвонів на 
цих місцях нагадувало про необхідність дотримувати-
ся християнських звичаїв, традицій. У Нижньому Вер-
біжі коло Коломиї переказують про церкву, яка «піш-
ла під землю, а на Великдень, коли нахилитись у кри-
ницю, то чути, як б’ють дзвони» [23, с. 518]. «Старі 
люди в с. Хотимир казали, що в давню війну були зняті 
дзвони з церкви на горбі у лісі. Їх кинули в кирницю на 
«Сільці». Ці дзвони дзвонять на Великдень» 5.

У селі Далешеві Городенківського району місце-
ві жителі свідчать, що в значні свята можна почути 
мелодійні та лагідні звуки підземних монастирських 
дзвонів [45, с. 7]. У с. Воскресінцях Коломийсько-
го району на місці монастиря, який вдавнину прова-
лився, на Великдень можна почути гул дзвонів з під-
земелля [46, с. 7]. 

В Коломиї біля дерев’яної Благовіщенської церк-
ви «тихими ночами можна почути, як під землею по-
минально гудять дзвони» на «рахманський Велик-
день, де затонула церква з пастирем і паствою» [47, 
с. 195]. Пішла під землю давня церква в місцевос-
ті «Заохота» села Джурків Коломийського району, 
на її місці можна почути дзвоніння 6.

Покутяни мали пов’язані з дзвонами і дзвонінням 
вірування, які відобразилися у переказах про рахма-
нів — мешканців якоїсь невідомої та далекої країни, 

5 Записано 30.09.1997 р. від Хоми Онуфрія Федоровича, 
1934 р. н. в с. Хотимир Тлумацького району Івано-Фран-
ківської області.

6 Записано 5.07.2013 р. від Войчука Дмитра Войтко-
вича 1935 р. н. в с. Джурків Коломийського району 
Івано-Франківської області.
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праведних і побожних людей. Вони вважали, що в 
час справляння рахманами свого Великодня той, хто 
прикладе до землі вухо, почує їхній святковий спів 
разом із дзвонінням [48, с. 50].

В с. Назірній (околиця Коломиї) на свято Йор-
дану серце церковного дзвону газди змащували тим 
часником, що був на столі під час першої святої ве-
чері. Вважалося, що «злодій, який десь краде, по-
чує звук цього дзвона, то кине вкрадені речі, а сам 
утече» [49, с. 93].

Існував на Покутті звичай «дзвонити на хмари» 
та традиція священицьких дзвонових пожертв, яка 
отримала своє продовження після Першої світової ві-
йни [23, с. 260]. Невдовзі після того, як в селі Вікно 
18 вересня 1917 року австрійські вояки реквізували 
чотири дзвони, парох придбав дзвінок за 15 корон, 
тільки 1922 року старший брат Іван Василик купив 
дзвін за 100 злотих, а через два роки — за 150 зло-
тих Дмитро Муляк [50, с. 146].

Висновки. На превеликий жаль мусимо конста-
тувати, що давнє сакральне будівництво XVI—
XVII ст. на Покутті з різних причин не зберегло-
ся. Дійшли до нашого часу дзвіниці кінця XVIII та 
XIX століть.

У XVII—XVIII ст. на Покутті були церкви з 
дзвіницею над бабинцем, емпорою, — це свідчить 
про те, що сакральне будівництво розвивалося у кон-

тексті з сусідніми історико-етнографічними района-
ми. Кожна доба відбилася у формах дзвіниць. 

Тип веж-дзвіниць був установлений у добу готи-
ки. Окремі від церкви дзвіниці з’являються під впли-
вом ренесансу та поступово виробляється правило, 
що для дзвонів має бути окрема споруда.

На формування архітектурного образу окремої 
споруди для дзвонів впливали послідовно ренесанс, 
бароко, рококо, ампір. Ці впливи на дерев’яні дзві-
ниці були незначні, вони стосувалися висоти, форм 
даху, бань і деталей.

Тип окремої споруди для дзвонів залежав від мож-
ливостей громади, тому в один і той же час спору-
джуються на Покутті як прості («дзвіниця над фірт-
кою», «дзвіниця на дилях»), так і складні споруди 
для дзвонів (дзвіниці дво-, триярусні). Архітектура 
дзвіниць презентувала достаток парафіян.

Покутські дзвіниці були багатофункціональними, 
будувалися зрубними або каркасними. Каркасні дзві-
ниці споруджувалися з дубового матеріалу. Несклад-
на конструктивна схема дзвіниць набула незвичай-
но великої різноманітності форм завдяки ярусності, 
опасанню різної величини, висоті й формі даху, різ-
номанітності рішення голосників, бань, установлених 
безпосередньо на пірамідальному верхові.

Для Коломийщини характерні двоярусні дзвіниці 
типу «четверик на четверику» з високим нижнім або 
верхнім ярусом, широким піддашшям між зрубним та 
каркасним ярусом з пірамідальним завершенням верх-
нього ярусу, триярусні дзвіниці «два четверика на четве-
рику» та переважають «восьмерик на двох четвериках», 
які завершуються стіжковими верхами або банею.

Для Снятинщини характерні двоярусні дзвіниці 
типу «восьмерик на четверику», переважають трия-
русні дзвіниці «восьмерик на двох четвериках», «два 
восьмерики на четверику», в основі яких лежить про-
сторове вирішення верхів на зразок церкви.

На Тлумаччині переважають двоярусні дзвіниці 
типу «четверик на четверику» зі зрубним першим та 
каркасним другим ярусом, каркасні, перший ярус на-
багато більший у плані від другого, перехід між ними 
здійснюється великим піддашшям, завершується пі-
рамідальними верхами; є триярусні дзвіниці, які за-
вершуються верхами на зразок церковної бані та му-
ровані дзвіниці при дерев’яних церквах.

Для Городенківщини характерні двоярусні дзвіни-
ці «четверик на четверику» зі зрубним, рідше кар-

Іл. 21. Дзвіниця XIX ст. церкви с. Корнів Городенківсько-
го району. Світл. 1932 зі збірки НТШ ІН НАН України
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касним, першим та каркасним другим ярусом, які 
завершені стіжковим верхом або банею, та мурова-
ні дзвіниці при дерев’яних церквах.

Особливе місце на Покутті займають дерев’яні 
дзвіниці «восьмерик на четверику», в яких квадрат-
ний ярус над піддашшям низький, на нього вста-
новлюють восьмериковий каркасний ярус, місце їх 
з’єднання оточують дашком. Перекривали такі дзві-
ниці високим восьмигранним стіжком з перехватом. 
Мистецькі зразки таких дзвіниць ми маємо в Коло-
мийському (сс. Семаківці, Бучачки) та Снятинсько-
му (с. Бакинці) районах.

На Покутті виявлено невідомий в Україні тип спо-
руди для дзвонів — дзвіниця на пристінних стовпах. 
Це споруда, в якій перший зрубний ярус не зв’язаний 
конструктивно з другим ярусом, він самостійний, опи-
рається на стовпи, поставлені на відстані 8—10 см від 
зрубу першого ярусу на власні підвалини. Такий тип 
споруд для дзвонів виконував функцію в’їзної бра-
ми та дзвіниці або дзвіниці-комори.

Важливе значення у формуванні архітектурного 
образу споруди для дзвонів має завершення верха-
ми. У XVIII—XIX ст. дзвіниці перекривалися чо-
тиригранними пірамідальними верхами, зі середини 
XIX ст. починають завершуватися верхами на зра-
зок церкви. Зміна верхів над дзвіницями відбува-
ється під час ремонтів.

Різноманіття дзвіниць досягалося шляхом: члену-
вання на яруси різної висоти та їх відзначення даш-
ками; покриття стін другого ярусу гонтою та, де го-
лосники декоровані гонтою, потужними дашками на 
рівні голосників, різної величини та форми голосни-
ків, які виконувались у вигляді аркад, вікон. 

Споруди для дзвонів, дзвони і дзвоніння мали 
важливе значення не тільки в церковному обряді, 
а й в народному побуті та звичаях. Дзвіниці та му-
зика дзвонів, яка звучала з них, були невід’ємним 
елементом довкілля сіл і містечок, а разом із церк-
вами були важливим акцентом ландшафту та орієн-
тиром у ньому.
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