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ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА
Анатолій Адруг

�

ЗОБРАЖЕННЯ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА
ТРОЇЦЬКОГО СОБОРУ В ЧЕРНІГОВІ, ЗВЕДЕНОГО

ЗА СПРИЯННЯ І. МАЗЕПИ

Стаття присвячена зображенням Троїцького собору в Чернігові у творах мис:
тецтва другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть. Вони є важливими докумен:
тами з історії української архітектури.

Троїцький собор у Чернігові є видатною пам'яткою української архітектури
доби бароко. Саме він продовжив у другій половині ХVІІ ст. лінію розвитку дав�
ньоруського монастирського храму, започатковану ще Успенським собором Киє�
во�Печерського монастиря другої половини ХІ ст. Чернігівський храм став най�
більшою спорудою міста і послужив зразком для зведення величних споруд у
Києві – Богоявленського собору Братського монастиря та Микільського собору
на Печерську, а також Спасо�Преображенського собору Мгарського монастиря
біля Лубен на Полтавщині. У 1679 р. до Чернігова з Новгорода�Сіверського пере�
ведена друкарня, заснована Л.Барановичем. Спочатку вона працювала при архіє�
пископській кафедрі, а згодом – у Троїцько�Іллінському монастирі. Тому не ви�
падково на сторінках чернігівських стародруків вміщували зображення головно�
го храму Троїцько�Іллінського монастиря – Троїцького собору.

 У ХХ ст. гравюри з чернігівських стародруків із зображенням Троїцького со�
бору публікувалися кілька разів. У 1926 р. П.М.Попов опублікував фрагмент гравю�
ри на титульному аркуші книги "Правило к божественному причащению" 1720 р. із
зображенням Троїцького собору та інших споруд монастиря [1]. У 1960�х –
1980�х роках Г.Н.Логвин опублікував без коментарів і пояснень нижню частину
гравюри на титульному аркуші Євангелія чернігівського друку 1717 р. [2]. Ці два
зображення споруди, а також ще два з інших чернігівських видань (Тріодь квітна
1685 р. та Феатрон І.Максимовича 1708 р.) були використані колективом київсь�
ких реставраторів під керівництвом М.М.Говденко для створення проекту рес�
таврації Троїцького собору в первісних формах [3].

У другому виданні книги про пам'ятки сіверянського краю Г.Н.Логвин опуб�
лікував фрагмент гравюри на титульному аркуші чернігівського видання "Алфа�
віту" 1705 р. із зображенням храму, який він визначив як Троїцький собор у Чер�
нігові (східний фасад) [4]. Насправді ж зображений західний фасад Борисогліб�
ського собору в Чернігові, що засвідчують і зображення святих князів Гліба й
Бориса над храмом. У підпису під ілюстрацією помилково вказано назву видання
"Акафіст" замість справжнього "Алфавіт".

 У 1981 р. А.К.Адруг опублікував п'ять зображень чернігівського Троїцького
собору на сторінках видань місцевої друкарні. До вже згадуваних чотирьох дода�
лося ще одне (до того неопубліковане) з титульного аркуша "Трьохакафістного
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молитвослова" 1697 р. Ав�
тор у кожному випадку об�
ґрунтовував думку про те,
що зображений саме
Троїцький собор [5].

 У 1990 р. Г.Н.Логвин
опублікував кілька гравюр з
титульних аркушів чернігів�
ських стародруків. У кон�
тексті нашого дослідження
треба назвати мідьорит з
"Трьохакафістного молит�
вослова" 1697 р. (у підпису
під ілюстрацією помилково
вказана дата 1797 р.). Також
треба назвати форту з "Но�
вого заповіту" 1717 р. та
"Правила к божественному
причащению" 1745 року. В
останньому виданні викори�
стана та ж сама рамка із зоб�
раженням внизу Троїцького
собору, що і в "Новому за�
повіті" 1717 р. Г.Н.Логвин
зображення Троїцького собо�
ру спеціально не розглядав
[6]. Одну із форт чернігівсь�
кого видання опублікували
московські дослідники [7]. У статтях М.М.Говденко надруковано зображення
Троїцького собору в Чернігові із видання "Феатрона" 1708 р. В одному випадку
написано під ілюстрацією "на титульній сторінці", а в другому вказано дату "кінець
ХVІІ ст." [8]. Насправді ж гравюра була вміщена на звороті титульного аркуша кни�
ги "Феатрон" 1708 р. Крім чернігівських стародруків, Троїцький собор зображу�
вався на плані Чернігова 1706 р., у творах станкової графіки та живопису. Ці пам'ят�
ки друкувались, але зображення Троїцького храму спеціально не розглядалось.

Отже, іконографія
Троїцького собору в
Чернігові досі ще не
була предметом окремо�
го комплексного дослі�
дження. Його не�
обхідність зумовлена
розвитком туристичної
галузі, потребою прове�
дення нових досліджень
і реставраційних робіт, а
також ведення екскур�
сійної та лекційної ро�
боти для чернігівців та
гостей міста. Матеріали
дослідження можуть
бути використані в пе�
дагогічній роботі із шко�
лярами й студентами.

 Перше відоме зобра�

Іл. 1

Іл. 2
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ження Троїцького собору з'я�
вилося на звороті титульно�
го аркуша одного з варіантів
видання "Октоїху", видруко�
ваного у чверть аркуша в
чернігівській друкарні 14
жовтня 1682 р. (Іл. 1). Ком�
позиція виконана в техніці
гравюри на дереві (163 х 127
мм). У горішній частині се�
ред хмар зображена ікона
Іллінської Богоматері. У
центрі нижньої частини бачи�
мо західний фасад Троїцько�
го собору. Що зображений
саме він, засвідчує при�
сутність чудотворної ікони
Іллінської Богоматері, яка в
той час зберігалась у тому ж
таки Троїцькому соборі, а та�
кож фігури Антонія та Фео�
досія Печерських обабіч хра�
му. Як відомо, Антоній по�
клав початок чернігівському
Іллінському монастирю, ви�
копавши печери, які й зараз
носять його ім'я.

 Перед нами зображення
Троїцького собору в Черні�
гові, який був закладений
30 квітня 1679 р. Наступно�
го 1680 р. до Чернігова при�
був з Вільнюса досвідчений
архітектор Йоганн�Баптист
Зауер. Зодчий створив
власний проект Троїцького
собору ("Абрис"), який і
був втілений. Згаданий
"Абрис" споруди являв со�
бою, найвірогідніше, зобра�
ження на папері головного
західного фасаду будівлі.
Вже у квітні 1684 р. Й.�Б.За�
уер починає зводити Пре�
ображенський собор
Мгарського монастиря на
Полтавщині. Тобто за 3 – 4
будівельні сезони роботи
над зведенням Троїцького
собору в Чернігові було за�
вершено [9]. Таким чином,
"Октоїх" 1682 р. готувався
до друку й побачив світ під
час ведення будівництва.
Цілком можливо, худож�Іл. 4

Іл. 3
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ник використав креслення
архітектора Й.�Б.Зауера
("Абрис"). З іншого боку, сам
проект можна більш наочно
уявити як зображення, котре
вельми близьке до гравюри у
книзі, але ж, звичайно,
більшого розміру.

 На гравюрі західний фа�
сад чітко поділяється гори�
зонталями карнизів та верти�
калями пілястр на окремі час�
тини. В центрі внизу бачимо
портал вхідних дверей, над
ним велике вікно у вигляді
хреста. А завершує централь�
ну частину фасаду фронтон з
волютами і розривом посере�
дині, де вивищується царська
корона. Обабіч фронтону –
обеліски. Зображена цент�
ральна велика баня та дві
менші над західними вежами
(усі увінчані хрестами). Деталі
наличників вікон та ніш до�
сить точно відповідають існу�
ючим. Хоча в нижньому ярусі

зображено по одній високій
ніші та квадратній над нею, а
в існуючій споруді їх по дві.

 Наступне видання черн�
ігівської друкарні із зобра�
женням Троїцького собору
побачило світ 1 березня 1685
р. Це – "Тріодь квітна", над�
рукована у піваркуша (Іл.3).
На той час зведення спору�
ди в основному вже завер�
шилось. Унизу на титульно�
му аркуші всередині карту�
ша вміщено фронтальне зоб�
раження західного фасаду
храму. Напис обабіч цент�
ральної бані "святая Троица"
засвідчує, що зображений
саме Троїцький собор. У за�
гальних рисах воно близьке
до зображення 1682 р. Але не
можна сказати, що це відби�
ток з тієї ж дерев'яної дош�
ки. Це – нова робота, а
подібність можна пояснити
й спільним першоджерелом
– кресленням архітектора
Й.�Б.Зауера. Іл. 6

Іл. 5
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 У 1696 р. в Чернігові ство�
рена велика ікона чернігівсь�
кої Іллінської Богоматері. Її
автором, вірогідно, був пись�
менник і художник, ігумен
чернігівського Троїцько�
Іллінського монастиря Лав�
рентій Крщонович (Іл. 3).
Тоді ж вона була піднесена
(подарована) Петру І. Нині
зберігається у Державному
музеї історії релігії в Петер�
бурзі. Твір являє собою вели�
ку і складну композицію, на�
писану темперними фарбами
на дереві. Розміри її досить
значні – 184 х 112 см. У цент�
ральній частині композиції
зображена чудотворна черні�
гівська ікона Іллінської Бого�
матері, написана 1658 р. ма�
ляром Григорієм Константи�
новичем. Зображення ікони
оточують з обох боків і звер�
ху 7 алегоричних композицій
у барокових картушах, при�
свячених Богоматері. В

нижній частині твору ліворуч можна побачити графічне зображення Азовської фор�
теці. Вся права нижня частина зайнята зображенням чернігівського Троїцького со�
бору, з якого виходить довга про�
цесія на чолі з патріархом Адріа�
ном. Про це свідчать написи. Під
процесією на білому тлі багатос�
лівний напис�привітання ігуме�
на Троїцько�Іллінського монас�
тиря Лаврентія Крщоновича.

Над зображенням західного
фасаду Троїцького собору зроб�
лено напис темними літерами на
голубому тлі: "Церковь святой
Троицы монастыря Ильинского
Черниговского" [10]. Храм зоб�
ражений з великою централь�
ною банею. Обабіч неї дві неве�
ликі бані, розміщені дещо на схід
від головної. Л.Крщонович опі�
кувався будівництвом Тро�
їцького собору і добре знав цю
споруду. Мабуть, відсутність на
іконі двох невеликих бань мож�
на пояснити тим, що вони роз�
міщені саме за завершеннями
західних веж та браком місця у
композиції. Башти на західному
фасаді увінчані подібними неве�

Іл. 7

Іл. 8
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ликими банями. Фронтон
на західному фасаді
відсутній. Архітектурні
членування західного фаса�
ду в основному відповіда�
ють справжнім. З невідомої
причини відсутнє зобра�
ження великого вікна у
вигляді хреста у цент�
ральній частині західного
фасаду. Архітектурні деталі
позначені чорним кольо�
ром на блідо�рожевому тлі.
Двосхилого даху споруди
не видно. Всі бані вкриті
бляхою та увінчані хреста�
ми. Це єдине давнє зобра�
ження Троїцького собору в
Чернігові, виконане в
кольорі.

 У 1697 р. у чернігівській
друкарні побачило світ
друге видання "Триакафі�
стний молитвослов" в одну

восьму аркуша. У книзі вміщено три акафісти, присвячені Святій Трійці, велико�
мучениці Варварі та Страстям Христовим. Відповідно в центрі гравюри на ти�
тульному аркуші над заголовком в овалі бачимо композицію "Старозавітня
Трійця". Праворуч від заго�
ловка зображена великому�
чениця Варвара з галузкою
та вежею, а ліворуч – Ісус
Христос із хрестом. Підпис
автора мідьориту на титуль�
ному аркуші відсутній, але
можна припустити, що ним
був Лаврентій Крщонович.
Його ім'я згадується в заго�
ловку книги ("изображен�
ный тщаніем всечестного
отца Лаврентія Кршонови�
ча"...).

 Під заголовком – зобра�
ження західного фасаду
Троїцького собору в Черні�
гові (Іл. 4). Вихідні дані
книги, композиції "Староза�
вітня Трійця" та зображен�
ня великомучениці Варва�
ри, якій у храмі був присвя�
чений один з престолів,
свідчать на користь того, що
перед нами чернігівський
Троїцький собор. Розташу�
вання бань на цій гравюрі
подібне до того, що ми ба�

Іл. 9
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чили на іконі чернігівської Іллінської Богоматері 1696 р. Гравер ретельно прори�
сував деталі архітектурного декору, які в основному відповідають реальним. Ма�
буть, для спрощення художник показав обабіч від центральної частини фасаду в
першому і другому ярусах по одній ніші замість двох. Фасад завершує бароковий
фронтон з обелісками, зображений дещо схематично. Вперше звернуто увагу на
цікаві деталі – біля фронтона між двома вежами зображений невисокий парапет,
а відкоси башт і проміжний карниз укриті гонтом.

 Зображення Троїцького собору знаходимо і на мальованому плані Чернігова
1706 р. ("Абрис Чернігівський"). План виконаний на папері (туш, перо, пензель,
олівець). Його розмір 63х97 см (Іл. 5). Зберігається у відділі рукописів Бібліоте�
ки АН Росії в Петербурзі [11]. На плані Троїцький собор бачимо поруч з великим
ровом в оточенні дерев. Угорі на стрічці напис: "Троицкий монастирь". Західний
фасад завершує фігурний фронтон з ледь позначеними формами. В центрі велика
баня, дві менші над вежами, які фланкують фасад. Членування фасаду представ�
лено скупо й схематично. В центральній частині вгорі намальовано вікно у вигляді
хреста. Нижче з�за дерев проглядає верхня частину порталу входу. На вежах по�
значені вікна у вигляді прямокутників дещо відмінно від будівлі. Загалом для
цього зображення характерні схематичність, спрощеність та узагальнення.

 Варто розглянути також зображення у великій тезі І.Мигури 1706 р. (Іл. 6).
Це – мідьорит, де представлені шість храмів фундації І.Мазепи. Про те, які саме
храми зображені, у дослідників єдиної думки немає. В.Січинський визначив лише
чотири храми – Микільський собор на Печерську в Києві, Успенський собор Киє�
во�Печерської лаври, Богоявленський собор Братського монастиря на київсько�
му Подолі і церква Всіх Святих Києво�Печерської лаври. Другий і шостий храми
залишились невпізнаними [12]. Д.В.Степовик опублікував фрагмент мідьориту
І.Мигури 1706 р. і назвав усі зображені храми архітектурними пам'ятками Києва
[13]. В.В.Вечерський вважає дещо інакше. На його думку, зліва направо зображені
Богоявленський, Микільський та Успенський Печерський собори в Києві. Далі –
Хрестовоздвиженський собор у Полтаві, церква Всіх Святих Києво�Печерської
лаври та Троїцький собор у Чернігові [14]. На нашу ж думку, першим зліва зобра�
жений Преображенський собор Мгарського монастиря на Полтавщині з харак�
терним лучковим фронтоном. Далі Микільський собор на Печерську в Києві з
півколонами на фасаді, Успенський собор Києво�Печерської лаври, Богоявленсь�
кий собор Братського монастиря на київському Подолі (пілястри на фасаді), цер�
ква Всіх Святих Києво�Печерської лаври та, можливо, Троїцький собор в Черні�
гові. Щодо останнього зображення, то таке припущення може мати місце, незва�
жаючи на те, що фронтон фасаду та фронтон порталу мають відмінну форму від
самої споруди і вже розглянутих його зображень. А схематичність у відтворенні
лиштв ніш та невідповідність їх розміщення властиві й для інших зображень.

 30 жовтня 1708 р. в чернігівській друкарні побачила світ книга "Феатрон или
позор нравоучительный" (в чверть аркуша). Для нас являє інтерес ілюстрація на
звороті титульного аркуша, виконана в техніці гравюри на дереві. Зображення
західного фасаду храму вміщено в центрі. Напису, який би свідчив про його назву,
немає. Але розташовані поруч зображення Антонія Печерського, святих Іллі та
Онуфрія, а також чудотворної ікони Іллінської Богоматері свідчать про те, що
перед нами саме Троїцький собор – головний храм чернігівського Троїцько�
Іллінського монастиря (Іл. 7). В цій гравюрі майже повністю повторено зобра�
ження Троїцького собору на сторінках "Октоїху" 1682 р. та "Тріоді квітної" 1685 р.
Різниця полягає лише в незначних відмінностях у формах бань, фронтонів та
обелісків.

У 1717 р. в Чернігові виходить першим виданням "Новий заповіт" у чверть
аркуша. Титульний аркуш книги оздоблений рамкою, виконаною в техніці гравю�
ри на дереві. Під заголовком постав великий храм – Троїцький собор у Чернігові
(Іл. 8). Про це свідчать фігури святих Іллі та Антонія Печерського обабіч споруди.
Це зображення чернігівського храму близьке до подібного на титульному аркуші
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"Трьохакафістного молитвослова" 1697 р., відрізняючись ретельнішим опрацю�
ванням архітектурних деталей. Пізніше дошка з цією рамкою була використана
для оздоблення титульного аркуша видання "Правила к божественному причаще�
нию", здійсненого у чернігівській друкарні 1745 р.

У 1720 р. в Чернігові другим виданням у чверть аркуша вийшло "Правило к
божественному причащению". Титульний аркуш із заголовком оздоблений рам�
кою, виконаною в техніці гравюри на дереві Никодимом Зубрицьким [15]. Фігу�
ри святих Онуфрія та Іллі свідчать на користь того, що в центрі нижньої частини
титульного аркуша зображений чернігівський Троїцький собор (Іл. 9). Він звер�
нений до глядача своїм західним фасадом – нерозчленованим, з гладенькими пло�
щинами. Зображення храму багато в чому ідентичне попереднім, але більш спро�
щене. В нижньому ярусі обабіч від входу – по дві ніші (як і в існуючій споруді), а
верхній ярус показаний умовно.

Усі розглянуті зображення Троїцького собору в Чернігові можна поділити на
три групи. Першу представляють гравюри з "Октоїху" 1682 р., "Тріоді квітної"
1685 р. та "Феатрона" 1708 р. Вони, мабуть, найближчі до "Абрису" храму, який
створив архітектор Й.�Б.Зауер. До другої групи входять більш схематичні й уза�
гальнені зображення будівлі на мальованому плані Чернігова 1706 р. та на титуль�
ному аркуші "Правила к божественному причащению" 1720 р. Третю групу скла�
дають гравюри з "Трьохакафістного молитвослова" 1697 р. та "Нового заповіту"
1717 р. Можна сказати, що вони виконані багато в чому позірно, з натури. Тому
вони мають найбільшу історичну й мистецьку цінність завдяки відтворенню важ�
ливих деталей. До них примикає зображення на іконі 1696 р. Осібним є зображен�
ня храму на мідьориті 1706 р. І.Мигури, яке можна лише певною мірою назвати
зображенням Троїцького собору.

 Усі зображення Троїцького собору відображають справжні масштабні
співвідношення його західного фасаду. Архітектурні членування і деталі декору
відтворені досить точно. Троїцький собор зазвичай зображувався з п'ятьма баня�
ми – дві невеликі бані розташовані поряд з центральною та ще дві такі ж увінчу�
ють західні вежі. Однієї пари невеликих східних бань просто не видно спостеріга�
чам з не дуже великого монастирського двору. В цілому розглянуті зображення
Троїцького собору в Чернігові є важливими документами з історії архітектури
Чернігова та України.
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Статья посвящена изображениям Троицкого собора в Чернигове в произведени:
ях искусства второй половины ХVІІ – начала ХVІІІ столетий. Они являются важ:
ными документами по истории украинской архитектуры.

The article is about images Trinity cathedral in Chernigiv in pieces of Art in the second
half of ХVІІ – the beginning of ХVІІІ centuries. The are important documents for history
of Ukrainian architecture.



Сіверянський літопис  75

Віктор Вечерський

�

ДЕРЕВ'ЯНИЙ ХРАМ МАЗЕПИНОЇ ДОБИ
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

У квітні 2009 р. автор цього повідомлення здійснив автомобільну експедицію
Чернігівщиною і Сумщиною з метою пошуку та фіксації об'єктів архітектурної
спадщини, з'ясування стану їх збереженості. 24 квітня, в останній день експедиції,
повертаючись з Батурина до Києва, вирішив перевірити досить непевну інформа�
цію, отриману від журналістів: йшлося про те, що в селі непродалік від Ніжина
ніби�то збереглася дерев'яна церква 1709 року.

Досвідченій людині у таке важко повірити, бо на Лівобережжі загалом зберег�
лося дуже мало дерев'яних церков, старіших ХІХ ст. Пам'яток першої половини
XVIII століття, не кажучи вже про століття XVII, – обмаль, тим паче, що серед них
немає жодної, точно датованої.

Автор є фаховим істориком архітектури, тож церкву Мазепиної доби, навіть
перебудовану, легко може відрізнити від пам'ятки пізнішого часу. На мій преве�
ликий подив і радість, у селі Сваричівка Крупичпільської сільради Ічнянського
району Чернігівської області прекрасно збережена дерев'яна церква Успіння Бо�
городиці своїми архітектурними формами не лишала жодного сумніву в тому, що
це – пам'ятка початку XVIII століття.

Дуже дивно, що досі ця церква не фігурувала в жодних списках чи переліках
пам'яток, навіть щойно виявлених, тож державою як пам'ятка не охоронялася.

Перша думка по приїзді до Києва – негайно зробити все можливе, щоб Свари�
чівська церква, якій виповнюється рівно 300 років, була внесена до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятка архітектури й містобудування
спершу місцевого значення (це – компетенція Мінкультури), а далі – національно�
го значення (для цього потрібна спеціальна постанова уряду). Тож ми підготували
облікову документацію на цей об'єкт, пройшли тривалу бюрократичну процедуру
розгляду питання на різних рівнях і, нарешті, 10 листопада 2009 року Науково�
методична рада з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і
туризму України затвердила протокол експертної комісії з висновком про те, що
церква Успіння Богородиці 1709 року у селі Сваричівка заноситься до Державно�
го реєстру як пам'ятка архітектури й містобудування місцевого значення. Крім
того, рекомендується підготувати постанову Кабінету Міністрів України про на�
дання їй статусу пам'ятки національного значення.

Під час підготовки цієї документації з'ясувалося, що про Сваричівську церкву
як про цінну пам'ятку було відомо ще у 1980�х роках Андрію Карнабіду, Григорію
Логвину та Олександру Романченку. Саме архітектор�реставратор О. Романчен�
ко, родом з Чернігівщини, котрий зараз працює начальником відділу Державної
служби з питань національної культурної спадщини, допоміг нам розшукати стат�
тю доктора мистецтвознавства Г. Логвина про Успенську церкву в Сваричівці, яку
той у середині 80�х років ХХ ст. написав для Зводу пам'яток історії та культури.
Нижче ми вперше публікуємо статтю корифея українського мистецтвознавства
на підтвердження висновку про унікальну цінність цієї пам'ятки Мазепиної доби.

Але перед тим – одне застереження: статтю Г. Логвин писав ще за радянських
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часів, тому його твердження про те, що церква ''споруджена на відзнаку перемож�
ного завершення Полтавської битви'', слід сприймати з належним розумінням у
контексті того підцензурного часу, коли без подібних спотворень та ідеологічних
штампів не могло бути опублікованим жодне пам'яткознавче дослідження.

Сваричівка. Успенська церква, 1709 р. (архіт.). У центрі села на невеликому
майданчику в оточенні одноповерхової сільської забудови. Споруджена на відзна:
ку переможного завершення Полтавської битви. Належить до чернігівської шко:
ли народної архітектури доби українського бароко. У XIX ст. зазнала змін: з півдня,
півночі і заходу прибудовано притвори з чотириколонними дерев'яними портика:
ми і трикутними фронтонами, до бабинця – двох'ярусну дзвіницю типу "четве:
рик на четверику" (верхній ярус 1932 р. розібрано). Церква стала у плані хреща:
тою. Дерев'яна, первісно у плані тридільна – з гранчастим п'ятистінним вівта:
рем, восьмигранним середнім зрубом і прямокутним бабинцем. З боків вівтаря –
невеликі приміщення жертовника і диякоаника. Характерна особливість – ви:
тягнуті у висоту зруби основних об'ємів і, особливо, верху неправильної восьми:
кутної у плані форми. Бічні приміщення перекриті плоскою стелею по балках,
середній зруб – однозаломним верхом. У інтер'єрі, як і в екстер'єрі, бічні при:
міщення підпорядковані висотно розкритому простору центрального верху. Не:
високе приміщення бабинця відкривається у середнє фігурною аркою:вирізом.
Розвиток форм центрального зрубу у висоту підкреслено ритмом різьблених за:
тяжок:ригелів заломів. Зберігся північний різьблений одвірок:портал. Первісний
іконостас 1709 р. розібрано під час установлення в XIX ст. нового чотириярусно:
го в стилі пізнього класицизму. Від первісного залишилися два фрагменти живо:
пису в медальйонах. У церкві зберігаються також фрагменти іконостасу розіб:
раної церкви с. Вишнівки.

Церква – одна з найстаріших пам'яток дерев'яної монументальної архітекту:
ри Чернігівщини.

Григорій Логвин.

Церква Успіння Богородиці у с. Сваричівка Ічнянського р:ну Чернігівської обл.
Фото В. Вечерського, 24 квітня 2009 р.


