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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУВАННЯ ДЗВОНАРСТВА  
НА КОСІВЩИНІ

Богдан Кіндратюк

УДК  780.633.1(477.86)

У статті привернуто увагу до регіонального аспекту функціонування дзвонарства (на матеріалі парафій у Косів
ському рні ІваноФранківської обл.). Показано багатство речових кампанологічних джерел – бил, дзвонів, дзвін
ків і дзвіниць, описано їхнє відображення в народній культурі. Частина дзвонів із цього регіону є унікальними 
пам’ятками ливарницького мистецтва, писемності. Їхнє вивчення стане в нагоді під час написання історії дзвонар
ства Прикарпаття.

Ключові слова: Косівщина, богослужіння, дзвонарство, пам’ятки, дзвони, дзвіниці, дзвіночки, паламар, дзво
нар, відливання, оздоблення, звичаї дзвонінь.  

В статье привлечено внимание к региональному аспекту функционирования звонарства (на материале приходов 
в Косовском рне ИваноФранковской обл.). Показано множество предметных кампанологических источников – 
бил, колоколов, звонков, колоколен и звонниц, описано их отображение в народной культуре. Некоторые колокола 
с этого региона являются редкостными памятниками литейного искусства, письменности. Их изучение содействует 
полному описанию истории колоколов и звонов Прикарпатья, его истории.

Ключовые слова: Косовщина, богослужение, звонарство, памятники, колокола, колокольни, звонницы, звон
ки, паламарь, звонарь, звоны, отливание, украшение, обычаи.  

The article based on the material of parishes in Kosiv District, IvanoFrankivsk Region deals with a regional aspect of 
bellringing functioning. The variety of material campanological sources – clappers, bells, small bells and bell towers has been 
shown, and their representation in folk culture has been described. A part of this region’s bells is the unique monuments of 
founding art and written language. Their study will offer a good opportunity for writing the history of bellringing in Prykarpattia.

Keywords: Kosivshchyna, divine service, bellringing, monuments, bells, bell towers, small bells, sexton, bellringer, 
founding, ornamentation, bellringing customs.

У регіонах України, зокрема на Прикар
патті, про дзвонарство вийшло чимало публі
кацій. Так, Фельчинські написали про більш 
як 120літнє виробництво їхньою родиною 
дзвонів у Калуші [30], окреслено дзвонарство 
ІваноФранківська [10], Коломийщини [7], 
Рожнятівщини [13], Тлумаччини [12]. Згадано 
дзвіниці Рогатинщини [25]. Утім, регіональний 
аспект функціонування дзвонарства на особли
во своєрідній Косівщині ще не відображений. 

Адміністративний центр району Косів має 
статус історичного міста (у 1318 році відоме як 
с. Косово). Розташоване воно поблизу підніж
жя Покутських Карпат, за 101 км від Івано
Франківська. Уже 10 тис. років тому тут жили 
люди кам’яного віку. Біля соляних джерел від
найдено рештки діяльності людей епохи нео
літу [22, с. 35], є знахідки скельних святилищ 
і ритуальних каменів з унікальними петроглі
фічними комплексами [16]. Відомі городища 

епохи трипільської культури, гальштатський 
солеварний центр (ХІ–Х ст. до н. е.). Від
ливання в І–ІІІ ст. на Косівщині металевих 
предметів із бронзи, серед яких могли бути й 
ті, що добре видавали дзвоніння, підтверджу
ють залишки бронзоливарного осередку на 
Вербівці [26, с. 20]. Про торгівлю місцевих 
жителів з різними країнами свідчать знахід
ки римських монет. Їй сприяло виробництво 
солі (з 1472 року відома перша писемна згадка 
про косівську солеварню). На теренах с. Го
род віднайдено городище періоду Київської  
Русі [26, с. 21]. Воно могло бути одним з укріп
лень Карпатської оборонної лінії, що контро
лювали доступ до головних гірських шляхів 
транс’європейського сполучення. Дзвони, 
імовірно, були в давніх городищах, середньо
вічних замках, укріплених дворах – центрах 
суспільнополітичного, економічного й куль
турного життя краю [16; 17]. 
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Водночас появі дзвонів на Косівщині до 
хрещення Русі могло допомогти близьке су
сідство із Західною Європою, звідки вони й 
потрапляли в Київську державу (з ІХ ст. ці 
терени Прикарпаття підпорядковувалися Ки
єву). У ХІІ–XIV ст. вони належали до Га
лицького, а пізніше – ГалицькоВолинського 
князівства, правителі яких також дбали про 
зміцнення Церкви, оснащення храмів дзвона
ми. У подальшому представники кожного ет
носу, що поселялися тут, для свого вкорінення 
будували церкви, зводили дзвіниці й оснащу
вали їх дзвонами. Це певним чином сприяло 
їхньому поширенню в ареалі краю. 

З проголошенням незалежності Украї
ни виникли умови для вільного застосування 
дзвонів релігійними громадами різних кон
фесій. У 1994 році в районі діяло 36 общин 
Української автокефальної православної церк
ви (УАПЦ), Української православної церкви 
Київського патріархату (УПЦ КП), 20 громад 
Української грекокатолицької церкви (УГКЦ) 
та дві римокатолицькі спільноти [22, с. 6]. 
Вони мають свої храми, інколи навіть із двома 

дзвіницями. Така ситуація, безумовно, сприяє 
розвитку дзвонарства, адже кожна община за
звичай намагається придбати важчі й відповід
но дорожчі та гучніші дзвони, прагне швидше 
мати їхні набори на дзвіниці, пишається ними.

Високий рівень дзвонарської культури в 
косівчан, значимість музики дзвонів у їхньому 
житті підтверджує згадка про складові дзво
нарства, його особливості в працях з історії, 
етнології, мистецтвознавства тощо. Зі студій 
Володимира Шухевича (1849–1915) знаємо 
про широке побутування дзвонів і дзвінків 
у народній культурі [33]. Відомо про кахлі, 
оздоб лені косівськими майстрами образами 
дзвіниць, дзвонів і дзвонарів [1; 8]. Дещо про 
джерела пожертв на придбання дзвонів, спо
соби дзвонінь, їхнє використання подав Іван 
КузичБерезовський (1903–1985) [18]. Воло
димир Грабовецький згадав про давні дзвони 
с. Уторопи [3, с. 60–61], згодом про них на
писав Михайло Тимофіїв [28, с. 30] (щоправ
да, він повторно навів помилкові дані про рік 
їхнього виготовлення [11, с. 84; 9, с. 206]). 
Опубліковано результати вивчення дзвінків, 
бубенців, інших ідіофонів у системі гуцуль
ських народних інструментів [19; 20; 28; 29]. 
Аспекти генези, типологію споруд для дзвонів, 
їхнє розміщення щодо церкви в українців Кар
пат описав Ярослав Тарас [27]. На відомості з 
кампанології натрапляємо в працях Ігоря Пе
липейка (1928–2006) [22; 23], Володимира 
Стеф’юка [26]. Міцний науковий підмурівок 
для вивчення дзвонів галицької Гуцульщини 
заклали студії Миколи Кугутяка, Петра Сі
реджука й інших дослідників. Зібрано докази 
глибокого вкорінення тут дзвонарства, зокре
ма, завдяки мережі монастирів [16, с. 371–372, 
404]. Краєзнавці пишуть про заховані дзвони 
в час воєн [6; 24], підтверджують традицію 
пожертв на дзвіниці й дзвони [2; 4]. Однак не
достатньо уваги приділено опису раритетних 
дзвонів Косівщини як пам’яток ливарництва 
й писемності та джерел нових відомостей про 
історію сіл і міст, не вив чено оздоблення цих 
ударних інструментів, відсутні їхні розміри й 
музичні характеристики.

Дзвіниця церкви Святого Михайла.  
с. Уторопи Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
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Про давній розвій дзвонарського мисте
цтва на Косівщині свідчить мережа чернечих 
обителей, де Служби Божі проводилися ціло
добово й потребували уставних дзвонінь за 
допомогою бил, клепал і дзвонів. Нині відомо 
про дев’ять монастирів. У горах вони, як пра
вило, розташовувалися на домінуючих висо
тах, що відкривало жителям чотирьохшести 
околишніх сіл безпосередній доступ до монас
тирських церков [16, с. 352].

Одним із найдавніших у Галицькій Гуцуль
щині вважають Косівський монастир, уперше 
згаданий 1424 року (існував ще 320 років). 
У 1724 році на його території візитатор за
уважив церкву, що мала два малі дзвони [16, 
с. 371]. Їхнє значення підтверджує те, що на 
печатці (27 мм × 25 мм) с. Монастирисько 
(біля Косова) зображено монастирську дзві
ницю простої конструкції з великим дзвоном. 
Віднайдено завірені відтиском такої печатки 
документи, зокрема список платників податків 
села від 29 січня 1852 року [16, с. 372].

Не менш давня історія монастиря в Ниж
ньому Березові, що міг функціонувати ще в 
домонгольський період. Візитатори коломий
ського деканату 1745 року бачили тут трибан
ну церкву, згадали про два дзвони на дзвіниці. 
Цікаво, що один із них придбали власним кош
том жителі села, а другий подарував кафед
ральний Крилоський монастир [16, с. 404].

Тяглості традиції використання музики 
дзвонів, їхньому придбанню, будівництву 
дзвіниць, складання на це пожертв сприяли, 
на наше переконання, такі домінуючі особис
тісні риси українцівкосівчан, як побожність, 
свободолюбність, сміливість, прагнення до 
краси тощо. Ці якості, мабуть, стали однією з 
причин того, що багато дзвонів удалося збе
регти від реквізицій. Серед таких пам’яток 
людвісарства виділимо раритет Михайлів
ського храму УАПЦ с. Уторопи (місця дав
нього варіння солі). В історії ідіофонів цієї та 
інших парафій відображено трагедію і тріумф 
дзвонарства Галичини. 

Під час Першої світової війни уторопські 
дзвони закопали. Ті, хто знав місце сховку, 

померли чи загинули, тому шукали в різних 
місцях, проте знайшли лише один дзвін. Ра
зом з короною він сягає 59 см, нижній діа
метр – 67 см (тут і далі перша й друга цифри 
позначатимуть ці параметри). Дзвін знову на 
типовій дерев’яній триярусній дзвіниці, що 
нині оббита бляхою. Підтвердженням дав
нього відливання дзвона є не тільки його фор
ма, нерівне розміщення букв у написі на шиї 
(у перекладі з латинської читається «Тебе, 
Бога, восхваляємо, Тебе, Пане, хвалимо», що 
засвідчує давнє призначення музики дзво
нів – славити Бога), а й відсутність кількох 
знаків в останньому слові. У каталозі дзвонів 
Тадеуша Шидловського (1883–1942) ідіо
фони з подібними написами датують кінцем 
XVI ст. [35]. Давність дзвона підтверджує 
відсутність іншого оздоблення. Стосовно му
зичних характеристик слід зауважити, що в 
момент удару він видає звук а, через декілька 
секунд – е, потім – cis.

У 30х роках ХХ ст. до цього найбільшого 
дзвона докупили ще чотири. Перші три – 33 
і 33,5 см (1925 р. відливки), 33 і 35 см, 36 і 
37 см (1928 р.). Щоправда, на середній із цих 
пам’яток точної дати виготовлення не зазначе
но, але за виглядом можна вважати, що її ви
готовили приблизно в ті самі роки. На крисі 
четвертого дзвона 1928 року (41 і 45 см) під 
рельєфомоздобою вибито рівними буквами: 
«Начальник громади Ілько Лучко». Завдя
ки сміливості уторопчан ці раритети у війну 
вдалося зберегти й після того як лінія фронту 
пройшла; до Великодня 1945 року дзвони зно
ву були на своєму звичному місці. Стосовно 
способу дзвоніння варто зазначити, що в най
більший дзвін б’ють, як прийнято в православ
них, за допомогою язика, до якого прикріп лено 
шнур. Іншими дзвонять, розгойдуючи інстру
менти за важелі. В уторопчан є ще шостий 
дзвін – невеликий. Він підвішений так, що 
його не видно, – у головній бані храму [14].

Багата пам’ятками дзвонарства Нижньобе
резівська церква Святого Миколая. Колись, як 
розповів у 30х роках ХХ ст. старий дяк храму 
Стефан Фіцич, господар Микола Арсенич, на 
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прізвисько «Євчьик», знайшов опришівський 
скарб. Перед смертю багач купив до церкви 
важкий дзвін, якого й назвали «Євчьик». Він 
був такий великий, що ним не могли дзвони
ти, розгойдуючи інструмент. Тому завжди на 
дзвіниці били серцем дзвона два хлопці. На 
жаль, його, як і багато інших, у 1915 році рек
візували австрійські військові. Була ще менша 
за розмірами пам’ятка опришківства – дзвін 
«Закутинський», якого навіть вважали голос
нішим за «Євчьика». Гроші на його виготов
лення дав Федір Ґеник «за душу» свого брата 
Івана Закутинського, який перед смертю за
повів, щоб за кошти, набуті в час співпраці з 
оприш ками, придбати до церкви такий вели
кий дзвін, аби його голос чули поза гору Ня
джин. У другому десятилітті ХІХ ст., відпо
відно до заповіту, замовили дзвін із написом 
«За отпущеніє гріхов брата Івана». Інструмент 
звучав надзвичайно мелодійно й гучно; у гар
ну погоду, як розповідають, його голос чули за 

7,5 км. Використовували цей дзвін до Другої 
світової війни [18, с. 219–220]. 

Нині на стіновій дзвіниці (недавно покри
тій, як і храм Святого Миколая, жовтою блис
кучою бляхою) з вежечкою посередині – сім 
дзвонів різного часу відливання та цінності. 
Якщо стати біля церкви обличчям до дзвіни
ці, розміщеної вздовж дороги, то увагу пере
дусім привертає підвішений у центрі найбіль
ший дзвін (нижній діаметр близько 100 см). 
Дзвін відлитий зі сталі, має згладжені форми, 
пофарбований. Шия інструмента оздоблена 
малим нечітким рельєфним орнаментом. Над 
цим інструментом, як і над двома невеликими  
крайніми ліворуч, відлитими з бронзи, прикріп
лено металеві пластини. На них вирізьблено: 
«КАНАДА», нижче – «Юрій Габорак», ще 
нижче – «Дзвони свободи» та «1997 рік». 
Між цими двома й найбільшим дзвоном та
кож висить бронзовий інструмент діаметром 
близько 70 см. Він, як повідомляє рельєфний 
напис, фундований громадою Березова.

Праворуч від найбільшої пам’ятки роз
ташований чисто відлитий «Georcium Geib 
et Ioannem...» (Георгієм Ґайбою і Йоаннем...) 
1854 року в колонії Ляндестрай (біля Калуша) 
дзвін з нижнім діаметром приблизно 71,5 см. 
Він, як зауважено, виготовлений «єдиному й 
усемогутньому Богові». Посвята, ім’я майстра 
й місце майстерні подано рівними рельєфними 
літерами латинською мовою у дворядковому 
написі. Текст уміщено між рельєфними тягами 
й охоплює він шию дзвона під шапкою. Ниж
че на корпусі між двома рельєфними образа
ми церковнослов’янською мовою написано про 
фундатора «сєго дзвона Іоана Гєнєка», його 
«жєну» Параску, доньку Софію, синів Стефа
на й Онофрія та «Дмєтра Гєнєка за отпущєниє 
гріхов». Ці відомості розміщено від фриза до 
низу спідниці дзвона, кожне слово викладене 
на невеличкому підвищенні. 

Поряд із дзвоном 1854 року підчеплено 
менший інструмент – 1925 року. На плащі він 
оздоблений рельєфним зображенням Матері 
Божої з Дитям на руках. Фриз у цього інстру
мента високого рельєфу, сягає аж під шапку 

Раритет дзвонарства.  
с. Уторопи. Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
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дзвона. Інструменти за вуха корони прикріпле
ні до рівних осей, над якими невеликі дерев’яні 
противагиокуття. Відповідно дзвони приво
дять до звучання за важелі, до яких прив’язані 
шнури чи тонкі троси [36]. За потреби задіяти 
всі ідіофони, напевно, залучають не менше ніж 
чотирьох дзвонарів. Це сприяє розширенню 
кола парафіян, що зможуть колись виконувати 
такі обов’язки.

Цікаві пам’ятки дзвонарства має Серед
ньоберезівська церква Успіння Пречистої Діви 
Марії. На вимурованій 1932 року двох’ярусній 
дзвіниці (прямокутник в основі: ≈ 9 м × 4 м) 
висить, мабуть, найбільший дзвін Прикар
паття (95 і 120,3 см). Його оздоблює напис, 
з якого довідуємося, що 1902 року «звонарня 
Францишка и сына Людвика Фельчиньских 
в Калуши сеи звон отлили до церкви Успе
ния пресв. Дивы в Березови Середном за 
выплатою 1 600 кор. через Илька Клымюка и 
за додатком двох розбитых церковных звонов 
за отпущение грихов Ильи, его жены Анны 
зо Слюсарчуков и их детей Василя, Стефана, 
Матия, Ивана, Павла, Юлияны, Параске
вии, Анны, Катарины, Марии». Поряд із  цим 
текстом у сім рядків на його висоту вміщено 
рельєф Розп’яття та ще на стільки ж рядків ві
домості про те, у який час виготовлено дзвін і 
завдяки кому: «Сеи звонъ выливав ся за па
нованя папы рымского Леона ХІІІ наиясне
шого цисаря нашого Франц Иосифа І за пре
освященного митрополита кир Андрея графа 
Шептицкого за Григория Тымняка мисцевого 
приходника декана Пистыньского деканату и 
рыцара ордена Франц Иосифа за Констан
тина Ласийчука сотрудника». Далі – рельєф 
із зображенням біблійного сюжету, мабуть, 
з Ісусом та Іваном Хрестителем (?). На валу 
дзвона однаковими буквами (початок і кінець 
речення розділяє хрест): «За Никиты Ро
манчича березовского пивця церковного при 
помочи членов комитету Дмитра Малковича 
Березовского Николая Юхно Сулятицкого 
Стефана Клымюка и других». 

Із західного боку біля цього найважчого 
інструмента підвішено також щедро декорова

ний дзвін (≈ 85 і 74,7 см). На його значимому 
місці – під шапкою між валиками – написа
но про власника майстерні й місце відливання: 
«Вилит Антонием Серафин в Калуши року 
1911». Нижче – образ св. Миколая, поруч із 
ним чотири рядки тексту про фундатора Іва
на Клим’юка, його дружину, сина з невісткою, 
онука та його дружину. Указано, куди призна
чено дзвін: «веси Березовы» в церкву храму 
Успіння «пресв. Владычицы Богородици за 
здоровле и вымоление грехов титулу Божого 
1911» (обриси літер на дзвоні подібні до тих, 
що на дзвоні 1854 р. з Нижнього Березова). 
Дальше пам’ятку оздоблює рельєф Матері 
Божої з Христом на руках, а потім на висо
ту тексту великими буквами п’ять рядків: «За 
душпастырства Володемира Озаркевича паро
ха». Обидва ідіофони міцно підвішені за круглі 
корони до вигнутих осей, що не вимагає для 
полегшення дзвоніння противагокуття. Дзво
нять, розгойдуючи інструменти. Це вимагає 
чималих зусиль.

Поряд із дзвоном 1911 року з півдня під
вісили недавно знайдений раритет (41 і 45 см, 
у т. ч. вуха корони мають 8,5 см), закопаний 
1942 року [24]. Його разом із дзвоном, від
литим 1926 року, купили дві дівчини за гроші, 

Віднайдений дзвін.  
Світлина Б. Кіндратюка
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зароблені прядінням ниток. Після того, як гіт
лерівці почали забирати дзвони, інструменти 
заховали. У кінці 1950х років їх вирішили по
вернути на дзвіницю. З двох останніх знайшли 
тільки один, оскільки сміливці, які їх ховали, 
загинули або померли після війни. Його кілька 
разів намагалися відкопати, однак це вдалося 
лише через 70 років [6]. Під шістьма вухами 
шию щойно віднайденої пам’ятки охоплює між 
рельєфними тягами латинський напис. Він ви
будуваний рівними літерами: «DEVS DEVS 
MEVS AD TE DE LVCE VI GILO» («Боже 
мій, Боже мій, я від Тебе пройнятий Твоїм світ
лом»). Початок і кінець цього вислову розділяє, 
мабуть, фірмовий знак ливарні. Він складаєть
ся з накладеного на літеру «G» дещо зміще
ну вниз «F» (?). Чи зв’язана остання буква з 
Фельчинськими, певно, треба ще досліджува
ти. Скромно оздоблений інструмент обрисами 
форми нагадує ті, що відлиті не пізніше ніж у  
першій половині ХІХ ст. Його відчистили, і він 
поблискує бронзою серед побратимів [36].

На дзвіниці з північного боку від дзво
на 1911 року висить майже неоздоблений ін
струмент (нижній діаметр – 26,1 см). Його 
чисто відлили 1926 року. Зі східного боку  
підвішено три дзвони, виготовлені 2006 року 
в Нововолинську. Перший (≈ 66 і 59,7 см) 
оздоблює напис: «Пожертва громади села», 
а другий і третій (вони однакового розміру – 
≈ 41 і 41,6 см) – «Пожертва засновників кафе 
«База», «Дар Богу і людям» [36].

Щодо музичних характеристик дзвонів, то 
найбільший із них у момент удару видає п’ять 
базових частот: 209,41 герц (а великої октави), 
293,62 герц (d), 392,93 герц (a), 663,85 герц 
(e), 992,2 герц (h першої октави). Ці обертони 
звучать не зовсім чисто, мають свої призвуки. 
Коли звучання устоюється, залишаються пер
ші три призвуки, а інші поступово пропадають. 
Другий дзвін (1911 р.) у момент удару видає чо
тири обертони: нижній звук наближається до d 
малої октави, потім чути призвук d¹, за ним e¹ 
і останній обертон між c² і cis². Після того, як 
звучання устоялося, залишаються стабільно 
перші три призвуки, а підголоски ледве чутно. 

Тобто ці два дзвони дещо співзвучні, від базо
вої ноти стабільно чути інтервал кварту (А – 
d). Зауважмо, що на початку ХХ ст. ливарні 
майстерні за допомогою свого представника (як 
писали в рекламних проспектах – «спеціаліста 
від дзвонів – кампанолога») допомагали піді
брати дзвін, що був би співзвучний з тими, які 
висіли на дзвіниці. Суголосність інструментів 
1902 і 1911 років переконує в цьому (створю
ється своєрідний акорд, який вибудовує фено
мен церковних дзвонінь). Імовірно, визначення 
звучання давнішого дзвона дозволило відлити 
співзвучний йому інструмент.

Чимало дзвонів є в БаняБерезівській церк
ві Петра і Павла. Як розповів, мабуть, най
старіший паламар в окрузі Василь Лазарович 
(*1940), гітлерівці забрали п’ять дзвонів. Два 
вдалося зберегти: один укинули в криницю, а 
другий заховали у дзвіниці – давній покри
тій дранкою дерев’яній двох’ярусній споруді (в 
основі ≈ 5 м × 5 м) з чотирма аркоподібними го
лосниками з кожного боку. Нині вона без дзво
нів, бо під час дзвоніння її хитали, тому інстру
менти перенесли на зварену поряд конструкцію 
з металевих труб і підчепили найвище. В один 
із них, що відлитий до Першої світової війни 
(нижній діаметр ≈ 60 см), б’ють близько п’яти 
хвилин увечері перед неділею й урочистими 
святами та, як і в другий (1935 року виготовле
ний з діаметром ≈ 40 см), тричі по десять хви
лин, коли хтось помре. Нижче підчеплено два 
дзвони 1991 року. Їх придбала родина Маликів 
(батько Василь із синами Василем та Іваном) й 
Івани – Симчич і Голинський (дзвін останніх 
має діаметр 78 см). Один із цих двох нижніх 
дзвонів не використовується тому, що діти на 
Великдень, коли били всі охочі, змістили його. 
Ще два невеличкі дзвони, привезені 2011 року 
з Нововолинська, парафіяни підвісили на вхід
ній брамі («арцімурі»). Дзвонять у них підлітки 
за важелі «на Вірую» [36]. 

Як бачимо, у багатьох парафіях, незважа
ючи на перипетії історії, залишилися давні 
дзвіниці. Такі пам’ятки історії та культури є 
ще в Пістині (дзвіниця 1623 року Успенської 
церкви). У Кутах громада УПЦ КП займає 
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колишній вірменський костел XVII ст. із ве
жечкоюсигнатуркою (на поч. ХХ ст. чи
сельність вірмен тут досягала 1,5 тис. чол., 
більшість з яких українізувалася). Громаді 
римокатолицької церкви належить костел Іс
уса Христа другої половини XVIII ст., також 
із вежеюсигнатуркою. У с. Смодна в тамтеш
ньому монастирі дзвіниця 1773 року має по три 
невеликі аркоподібні голосники з кожного боку 
другого ярусу, який пізніше оббили бляхою [16, 
с. 423]. У Малому Рожині збереглася дзвіниця 
1864 року, у Старих Кутах біля Преображен
ської церкви – 1865го, у Рожневі біля Богоро
дицької церкви – 1867го, у Снідавці поблизу 
Петропавлівської церкви – 1878го [22]. 

Зведенню своєрідних споруд для дзвонів 
сприяла майстерність місцевих умільцівтес
лярів, що спеціалізувалися на будівництві 

дерев’яних церков і дзвіниць. Відомими май
страми були Б. Лазарович, Д. Лазарович, 
О. Васкул. У Яворові знаним будівничим 
храмів у кінці ХІХ ст. був Лесь Копчук [22, 
с. 15, 90]. Були й муровані дзвіниці. Виділя
лися своєрідною архітектурою такі споруди 
в Косові (церкви Святої Трійці), у Бабині й 
Соколівці [23, с. 50]. Типовою є реставрація 
дерев’яних дзвіниць, підтримання їх у гарному 
стані або під час доповнення набору дзвонів 
важчими інструментами, зведення поряд міц
ніших споруд для них. Значимість дзвіниці, 
яку освячували як церкву чи дзвін, підтвер
джується тим, що на Великдень намагалися 
стати з пасками перед нею, бо звідси завжди 
їх починали освячувати [32, с. 325].

Будівництву дзвіниць і поповненню набору 
дзвонів сприяють, як бачимо, не тільки щедрі 

Брама і дзвіниця церкви Петра і Павла.  
с. Баня-Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
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пожертви окремих парафіян, посильна участь 
церковних спільнот у фундуванні коштів на це, 
а й безпосередня купівля дзвонів. У Текучій 
ґазда Федюк 1735 року подарував своїй церк
ві дзвін, а 1773 року таку традицію підтримав 
місцевий парох о. Роман Андрухович [2, с. 6]. 
Нині кошти на будівництво дзвіниці Вижньо
березівської церкви Вознесіння Христового 
офірувала родина Адам’юків (Михайло Не
грич із синами Михайлом і Миколою), а три 
дзвони нещодавно привезли з Німеччини [4]. 

Разом із дзвонами в храмах перед і під час 
богослужінь використовують інші інструменти 
з групи ідіофонів. Щоправда, під час відправ 
у православних церквах з музичних інстру
ментів допускаються переважно лише дзвони 
й дзвіночки. У вірменських церквах, які були 
й на Косівщині, до 1666 року дозволяли по
слуговуватися ще й дерев’яними калаталками 
й гонгами. Іноді тут під час співу побрязкува
ли металевими оправами молитовних книг [15, 
с. 246]. Грекокатолики застосовують вівтарні 
дзвінки. Коли 1744 року закривали Свято
миколаївську чернечу обитель на передміс
ті Монастирському в Косові й прилучали до 
Крилоського Святоуспенського кафедрально
го монастиря, то «туди ж мали перенести ряд 
книг і дзвоник до вівтаря» [26, с. 23]. Безпе
речно, це свідчить про неабияку його цінність, 
якщо є така згадка в цьому розпорядженні. 

За допомогою дзвінка в бані деяких храмів 
УГКЦ, УПЦ (КП) старший церковний брат 
або паламар повідомляють про прихід свяще
ника, б’ють на «Вірую», «Достойно», дають 
знати на дзвіницю про початок гри, дзвонять 
під час похорону, коли виконують «Вічная 
пам’ять». Дзвінок у бані Уторопської церкви 
використовують у момент входження свяще
ника в церкву й під час богослужіння. Били в 
цей дзвін і тоді, коли більші дзвони були за
копані. Колись він був біля школи, а з побудо
вою 1929 року нової церкви його встановили 
тут. У Нижньому Березові під час недільної 
Служби Божої, коли священик промовляє 
«Будьмо уважні», у храмі відразу лунають 
часті вдаряння в невеликий дзвін, також під

вішений у бані церкви. Його звуки лунають, 
поки хор співає, аж до повторного виголосу 
священика «Будьмо уважні» [36].

Інші інструменти з групи ідіофонів, такі як 
бубенці, є на кадилах. Щоправда, як у храмах 
УГКЦ, УАПЦ, УПЦ (КП), у церкві Серед
нього Березова, за словами паламаря Миколи 
Повха (*1951), кадило з бубенцями викорис
товують на свято, а без бубенців – під час 
пос ту [36]. 

Важливе місце у дзвонарській культурі по
сідають дзвонарі. Ними ставали ті парафіяни, 
що не лише мали хист до гри на дзвонах, а й 
були прикладом у побуті, поведінці. Тому в на
родній свідомості закріпилось особливе став
лення до цих церковних музикантів. Їх наділяли 
героїчними рисами. Оповідають про дзвонаря 
Михалка, який, незважаючи на загрозу від на
падниківтатар, не припинив виконувати свя
тий обов’язок, а продовжував бити у дзвони. 
На згадку про нього найвищу гору біля Косова 
названо Михалковою [23, с. 20–21].

Зі спогадів відомо про узвичаєну характе
ристику звучання цих музичних інструментів і 
гри дзвонарів: «гомін дзвонів», «грають дзво
ни на дзвіниці», «мелодійно грають дзвони», 
адже «уміє так дзвонити», наприклад, Мико
ла ҐеникКоролюк [18, с. 246–248]. Отже, не 
кожен дзвонар був майстром своєї справи.

Від дзвонаря, скажімо, залежало вчасне й 
виразне виконання різних дзвонінь, їхнє пра
вильне сприйняття. Як пригадує Люба Геник, 
«перший раз дзвонили відразу після смерті 
парафіянина, а потім, як ішов похорон із ті
лом небіжчика до церкви. Через 40 днів теж 
дзвонили померлому, коли робили поминаль
ний обід і так само “на рік його смерті” били 
у дзвони» [36]. Нині в Середньому Березові 
для дзвоніння за померлим наймають трьох 
чоловіків, кожен з яких б’є в один із дзвонів 
на дзвіниці (крім менших). Дзвонять з неве
ликими перервами, спершу 25 хв, потім – 20 
і насамкінець б’ють у дзвони протягом 15 хв. 
Частіше в Середньому Березові повідомляє 
про кончину парафіянина паламар. Він та
кож б’є у дзвони на богослужіння («на Служ
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бу») – на початку й «на Вірую». Дзвонить із 
суботи на неділю «у два дзвони» (спочатку 
великим, а потім малим). На питання, як тво
рити дзвоніння, паламар відповідав, що йому 
було відомо, «бо якби не знав, то не ставав би 
паламарем» [36].

Помітне місце займали церковні дзвонін
ня в різних урочистостях. Так, під час при
йому 1900 року єпископа Станиславівської 
єпархії Андрея Шептицького (1865–1944), 
який візитував Березівську парафію, музика 
дзвонів, як, напевно, ніде інде, лунала разом 
зі співом особливо талановитого тамтешнього 
дяка й хору, сигналами труби, грою на трембі
тах і стрільбою з моздзірів. Це надало зустрічі 
князя Церкви, як згадують, особливої пишно
ти й урочистості. Навіть вхід почесного гостя 
у храм супроводжували спів, гомін дзвонів і 
гуркіт моздзірів, про що «довго оповідали ма
тері своїм дітям» [18, с. 248]. 

Давнє застосування дзвонів, глибоке про
никнення їхньої музики в життя косівчан за
свідчують легенди, перекази, спогади. Згадка 
про такі звучання несе ознаку всезагальної 
радості чи смутку, відображає мрію мати вели
кі, звучні дзвони, майстерних дзвонарів, гарні 
дзвіниці [22; 23; 32; 33]. Такий інтерес підтвер
джено наявністю їхніх мотивів на писанках, 
кахлях. Із цими інструментами пов’язано багато 
ворожінь, заклинань, примовок [33; 36].

Доказом широкого побутування на Косів
щині дзвонів, церковних і світських дзвонінь, 
набуття ними яскравого регіонального аспек
ту функціонування є давні традиції, своєрідні 
особливoсті, що доповнюють загальноукраїн
ські. Значення дзвонів у цьому ареалі Укра
їни під крес лює їхнє згадування першими в 
колядках: «Ай в неділеньку тай пораненьку...» 
(«А в Вифлиємі рано дзвонили»); «Ой устань, 
устань, красная вдово!..» («Ізрадуют си в 
дзвоници дзвони») [33, с. 82, 90, 177]. 

У церковному році є певний період, коли 
замість дзвонів використовуються била. На 
Гуцульщині, як і на Лемківщині, у Страс
ну п’ятницю, коли Христа поклали до гробу, 
у церквах виставляють Плащаницю. Обхо

дячи з нею навколо храму, хлопці калатають 
за допомогою саморобних дерев’яних «кала
талок», «клепачок». У дзвіниці підвішують 
грубу дошку, і замість дзвонів дзвонар дво
ма дерев’яними молотками «виклепує» по 
ній, сповіщаючи людей про богослужіння. Її 
можуть прикріплювати біля храму до стовпа, 
до неї підходять хлопчики й вистукують мо
лотками. В Уторопах ззовні дзвіниці зробили 
пристосування, завдяки якому паламар гори
зонтально підвішує три дерев’яні бруски різної 
довжини (тому чути звуки неоднакової висо
ти) й виклепує різні музичні побудови [36]. 

Звичай дозволяти охочим упродовж трьох 
великодніх днів бити у дзвони надає особливої 
радості святу. Надія на щастя, добрий урожай 
спонукала кожного ґаздуукраїнця після роз
говіння поспішати першим вийти на дзвіни
цю й бодай кілька разів ударити у дзвін [31, 
с. 24–25]. Не тільки на Полтавщині, де па
рубки намагалися першими розпочати святко
вий передзвін, бо вірили, що тоді буде щастити 
під час «ловлі бджолиних роїв», а й серед зви
чаїв та обрядів па січників Карпат, Прикарпат
тя шанувалися церковні дзвоніння [21, с. 82]. 
На Гуцульщині в цей день старші парубки 
дзвонили раз у раз, «аби видзвонити за своїх  
померлих» [33, с. 241]. Уважалося, що церков
ні дзвони не тільки славлять Христове Во
скресіння, а й «відганяють нечисту силу» [19, 
с. 56]. На Косівщині, як і Коломийщині, 
водно час із дзвоніннями стріляли з моздзірів. 

Пояснює традицію використання бил, 
дзвінків і дзвонів звичай заповнювати простір 
звуком за допомогою сильного стуку, крику, 
дзвоніння. Утвердження у слов’ян дзвонів по
яснюють тим, що в давнину, завдяки биттю в 
ці інструменти, удавалося створити найгучні
ші звуки. Присутність дзвонінь у просторі, що 
охоронявся, гарантувала недопущення туди 
всього злого. Для огородження такої території 
від лиха, що наближалося, його «заповнювали» 
звуками, які належали людині. Так створювали 
на віддалі невидиму загороду. Для цього гуцул 
на Благовіщення голим тричі оббігав свою хату 
із дзвінком у руці, з відповідною примовкою 
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щодо оберігання своєї худоби. Українці Карпат, 
як і поліщуки (таку традицію мали південні й 
західні слов’яни), «розбивали» грозову хмару 
биттям у дзвін. Вірили, що такий ефект дося
гається вдарянням у дзвін, яким не творили по
дзвін. Уважалося, що таку силу він матиме тоді, 
коли його освятять і «охрестять» [36]. 

На Гуцульщині узвичаївся урочистий об
ряд «хрещення» та висвячення дзвона. Його 
перев’язують вишиваними рушниками й під
німають приблизно на метр, щоб зручно було 
окропити зовні й усередині. Після належної 
відправи дзвін окроплюють й обкурюють ка
дильницею. Присутні цілують кінці рушників 
на дзвоні й підвішують на дзвіниці [28, с. 30]. 

Ручні дзвінки є в колядників. Дзвоніння 
має охороняти людей, яким колядують, від не
щасть, відганяти «нечисту силу». Ці ідіофони 
входять елементом до інших музичних інстру
ментів, наприклад, на цимбалах підвішують 
в’язку дзвінків і бляшок. У деяких місцевостях 
поряд зі звичними дзвониками (або замість 
них) використовують «круглі» дзвінки (відо
мі під назвами: «колокільці», «шелести», «ше
легінди» [20; 28, с. 32–33]). Їх ще називають 
бубенцями й здебільшого підвішують до кін
ської упряжі як обереги.

Дзвони, церковні й світські дзвоніння 
здавна займали важливе місце в духовному 
житті косівчан. Музика дзвонів супроводжу
вала їх від колиски до труни, розраджувала й 
захищала, згуртовувала в часи бід і в дні все
загального торжества. І нині дзвоніння допо
магають славити Бога, приносять духовне за

доволення, служать оберегом. Вони ввійшли у 
свідомість як провісник добра і правди. Голос 
дзвона, що наповнений силою етичної дії, ві
добразивсь у віруваннях. Урочисті дзвоніння 
часто поєднувалися зі співом, трембітанням, 
стрільбою з моздзірів. Однією з рушійних сил 
розвою дзвонарства в регіоні було прагнення 
мати на дзвіниці набори цих ідіофонів, достой
ні споруди для них. Пожертви на придбання 
дзвонів часто робили прості люди. Удалося 
вберегти чимало раритетних дзвонів, відо
мості про яких доповнюють історії парафій. 
Кращому поширенню музики дзвонінь сприя
ють дзвіниці. Кожна з них, як архітектурний 
шедевр і майстерність будівничих, тішить око 
й викликає захоплення. Особливо цінувалися 
ті парафіяни, котрі вміли гарно видзвонювати 
уставні музичні побудови й робили це вчасно. 
У районі теж побутують різні способи підві
шування дзвонів і биття в них, створюються 
пристосування, що полегшують дзвоніння. 
Крім більших дзвонів на спорудах для них, у 
храмах користуються сигнатурками, є вони 
на церковних вхідних брамах. Подібні дзвони 
звучали в школах. Підтримується дзвонарське 
мистецтво й тяглістю гри на билах. Специфіка 
побутування цих ударних інструментів та їх
ніх звучань у різних ситуаціях як у минулому, 
так і нині знайшла широке відлуння в народній 
культурі. Визначна роль, яку відігравало дзво
нарство в церковному й світському житті лю
дей, утілена в різних функціях дзвонінь: сиг
нальнокомунікативній, магічнообереговій, 
художньоестетичній тощо.
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