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SUMMARY 

Olena Bakovych 

А STONE FACADE AND BAND SCULPTURE IN 2 HALVES 18 ST. IN LVOV 

The sights of а stone sculpture of 2 pot stored in Lvov are considered. 18 st. is іп the 
context of Lvov sculptural school which arose up and attained the active development 
exactly іп this period. А research purpose is cataloguing of sights which were executed 
in 2 роІ. 18 st. is in style of rococo. ln this labour the special рІасе of rokoko sculpture 
is shown in architectural bands. 

ОлеrБолюк, 
кандидат мисте14твознавства, науковий співробітник 

Інституту народознавства Національної академії наук України, Львів 
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АКЦЕНТИ, ПОГЛЯДИ, ПРОБЛЕМИ ЩОДО ТВОРІВ 

САКРАЛЬНОГО ДЕРЕВООБРОБНИЦТВА 

Подано мистецтвознавчі синтези сакральних творів художнього дерево
обробництва, зафіксованих під час наукових експедицій на Бойківщи�у й Підгір'я . 
Розглянуто побутування та окремі особливості предметів церковного облаш
тування згідно з їхньою типологією, з'ясовано низку імен народних і професійних 
майстрів-деревообробників минулого й сучасності. Вказано на основні 
проблеми збереження автентичності церковного інтер'єру. 
Ключові слова: облаштування, інтер'єр, церква, декор, експедиція, мистецтво
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Дослідження дерев'яного церковного обладнання, предмети якого містять 
в основному кращі художні ідеі митців, завжди будуть актуальними. Важливість 
вивчення сакрального художнього деревообробництва полягає, зокрема, в 
тому, що його твори часто синтезують архітектурні елементи, сницарське 
різьблення, позолоту та іконопис, яких могли створювати не в один час, відтак 
вони були наділені естетичними вподобаннями не лише одного автора, 
інтерпретацією ознак певного стилю та іншими якостями. 

Одним із перших і водночас необхідних етапів мистецтвознавчого 
дослідження облаштування інтер'єру церков є натурні обстеження його 
предметів. Як відомо, учені відділу народного мистецтва Інституту народо
знавства НАН Украіни вже кілька десятків років вивчають сакральне дерево
обробництво, в тому числі під час наукових експедицій. Проте актуальність 
збору польових матеріалів залишається і надалі гострою, що пов'язано з низкою 
причин як наукового характеру, так і негативних факторів. Окремі з них можна 
зауважити на прикладі результатів комплексних мистецтвознавчих експедицій, 
здійсне11.их відділом народного мистецтва впродовж 2005-2006 років на теренах 
Самбірс·ького, Старосамбірського, Турківського районів Львівської області, 
Великоберезнянського та Перечинського районів Закарпатської області. Крім 
опису, фотографування, обмірів нововиявлених предметів традиційного 
народного мистецтва Бойківщини та Підгір'я, автору статті вдалось зафіксувати 
у 64 храмах численний матеріал, який представляє дерев'яне церковне 
облаштування цього регіону. Лише в окремих лемківських селах Закарпаття, а 
саме у Старій і Новій Стужицях, Домашині, Забродь, Свалявці, обладнання 
давніх та сучасних храмів має низку ознак, що відображають локальні 
особливості, сформовані у різний час під впливом угорського, чеського й 
російського панування. Особливо помітною на сьогодні є активна діяльність тут 
православного духовенства Московської патріархії, що також привносить 
особливості церковного облаштування, властиві для російських храмів. 

У церквах Бойківщини та Підгір'я, як з'ясувалось під час натурних обстежень, 
існують окремі твори професійного і народного ужиткового мистецтва, 
датування яких означують XVIII століттям, а то й раніше. Збережені раритети 
дозволяють доповнити типологію церковного облаштування, визначити окремі 
риси інтерпретації загальноєвропейських художніх стилів у місцевій творчості 
та локальні ознаки художнього деревообробництва. Важливим також стало 
вивчення столярно-сницарських виробів професійних майстрів Х.Х століття, що 
уможливлює прослідкувати тенденціі сакрального мистецтва регіону у 
радянський період та впродовж останнього десятиліття. 

Проте проведення комплексного мистецтвознавчого аналізу й узагаль
нюючої характеристики дерев'яного обладнання церков ускладнено визна-

. ченням датування творів сакрального деревообробництва, оскільки у більшості 
з них відсутня будь-яка їх документація, а збір інформації методом інтерв'ю у 
місцевих парафіян давав мінімальний результат. Тому попередні висновки щодо 
церковної обстави досліджуваного регіону подаються тезисно. 
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У церквах населених пунктів, що їх вивчала експедиція, траплялись престоли 
двох типів: стілоnодібна конструкція та тектонічно подібна конструкція із 
ківорієм. Художні особливості ківорїів кінця ХІХ - третини ХХ століть 
відображають впливи як загальноєвропейських стильових течій, так і локальних 
способів оздоблення. Ківоріїв, які були б виготовлені впродовж кінця ХХ -
початку ХХІ століть, за час експедиційних досліджень не виявлено, тож 
зрозуміло, що така конструкція сакрального простору тут не знайшла 
подальшого розвитку. Натомість зафіксовано престоли, проскомидійники, 
,етраподи, окремі деталі бічних вівтарів, аналої та інше церковне обладнання, 
створені за останні тридцять років як професійними столярами й різьбярами 
на замовлення, так і місцевими умільцями-деревообробниками, а то й 
парафіянами без спеціальних знань і художніх навичок. 

Випадки застосування низьковс1ртісних матеріалів у конструкціях церковної 
обстави, що дисонує в інтер'єрі, або художньо невиразні богослужбові предмети 
стосовно іншого церковного облаштування є поодинокі. Протилежним, 
позитивним проявом відносно недавніх інспірацій в облаштуванні храмів стало 
застосування у сакральних предметах геометричного контурного різьблення на 
лакованій поверхні із заповненням орнаменту та композицій аніліновими 
барвниками, що було властиво для сувенірних виробів 1970-1980-х років: 
шкатулок, скринь, альбомів, рамок тощо. Опитування місцевих респондентів 
підтвердило припущення періоду іх датування. У храмах Закарпаття в обладнанні 
церкви такого різьблення не траплялось, а отже, можемо стверджувати, що 
геометрична поліхромна різьба стала локальним художнім явищем останньої 
третини ХХ століття, принаймні на гірських і прикарпатських теренах Львівщини. 

Вдалось з'ясувати кілька прізвищ професіональних майстрів художнього 
деревообробництва, що живуть і працюють у регіоні, зокрема Микола Пліш, 
Василь Римець, Михайло Риба, Боrдан Дуняк, о. Ярослав Грица, о. Володимир 
Москв'як. Зафіксовано окремі твори та прізвища їх авторів-професіоналів, які 
виготовляли облаштування, малювали й золотили у першій половині ХХ століття: 
Іван Бандурка, Стефан Пуравець, йосип Ключевський, Ілля Децик, Василь 
Чайка, Олекса Міхняк. Виявлені й місцеві народні уміл1:.ці, що створили кілька 
предметів церковної обстави тільки для храму свого села, наприклад, Василь 
Яцула, Михайло Місяйло, Олександр Затварницький, Іван Калинич, Іван 
Вайдович та інші. Династія народних різьбярів Галевичів з Хирова вже кілька 
десятиліть виготовляє не тільки м��блі для помешкань, а й різьбить дарохра
нильні кивоти, престоли, вівтарі для церков регіону. 

У часі експедиції цінною знахідкою став рисунок олівцем церкви с. Ковиничі, 
виконаний 1892 року. У нижньому куті графічного зображення є напис: "Кгпіса (?) 
/Kowenice 13/1 О 92." Не лише силует храму, а й деталі будівлі автором передано 
частільки ретельно, ЩО рисунок можна вважати наближеною до копії на;урою. 

Впродовж останніх сімнадцяти років, завдяки відродженню української 
Церкви, та, в окремих випадках раніше, - з середини 1980-х рр., коли 
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поліпшилося ставлення тогочасних владних структур до інших, окрім мос
ковського православ'я, віросповідань, в облаштуванні храмів помітні вдалі худож і 
рішення дерев'яних богослужбових предметів. Це стосується, зокрема, 
престолів, проскомидійників, кивотів, тетраподів, аналоїв, іконостасів і таке інше. 

Проскомидійники, зафіксовані у досліджуваних церквах, переважно становлять 
три частини -- жертовник, на якому під ,,ас літургії готуються Святі Дари, 
дарохранильний кивот та стінка з іконою - відповідник католицького ретабулума. 
Часто траплялись випадки, коли їх стінки є старіші й раніше слугували як частини 
бокових вівтарів. Наприклад, стінка проскомидійника з іконою "Зняття з хреста" 
церкви Різдва І вана Хрестителя с. Тур' є, очевидно, походить з початку XVIII століття. 

Досить різноманітними як конструктивно, так і стосовно їх походження можут·ь 
бути сідалища, які встановлюють позаду престола біля східної стіни апсиди. Час 
виготовлення зафіксованих експедицією сідалищ охоплює ХІХ-ХХІ століття. 
Архітектоніка таких предметів інтер'єру до�1воляє їх виокремити на троновидні 
сідали ща, крісла ( фотелі) та ослінчики, які виготовлені в останні десятилітгя. Твори 
мебля рства у формі трону й датовані ХІХ - першою третиною ХХ століть виявлено 
у святилищах церков с. Морозовичі, Чернихів, Надиби, Скелівка, Торчиновичі, 
Розлуч, Нижня Ботелка, Яворів, Гусний, Вишка (напис на передній правій ніжці 
"1917 ... " -далі через пошкодження важко відчитати), Сіль та ін. У церквах с. Нижня 
Болозва, Вербівці, Губичі сідалищами є фотнлі з кінця ХІХ століття, які, о•◄евидно, 
раніше були у панських маєтках. До троноподібного типу сідалищ відносимо 
виплетені з лози крісла, що використовуюп, у церквах с. Велика Лінина та Тур'є 
(Різдва Івана Хрестителя). Обидва твори виготовлені, ймовірно, у першій половині 
ХХ століття. Плетена сповідальниця з клячниками цього ж часу зберігається у 
дзвіниці с. Ковиничі, подібна - на горищі церкви с. Букова. 

В окr>емих церквах траплялись запрестольні конструкції, збудовані у формі 
пристінних вівтарів для ікони, що є впливом римсько-католицького обряду. 
Вишуканими запрестольними вівтарями кінця XVIII - середини ХІХ століть 
диспонують церкви с. Яворів, Береги, Ракова, Надиби. 

Облаштування боковими вівтарями наЕІ досліджуваних храмів траплялось 
майже повсюдно. Винятком стали новозведені церкви с. Сянки Турківського р
ну, с. Мігова Старосамбірського р-ну та с. Жорнава Великоберезнянського р-ну. 
Натомість бокові вівтарі решти обстежених церков установлені переважно біля 
північної й південної стін нави й подекуди обабіч іконостаса. Визначені межі 
датування охоплюють кінець XVIII - початок ХХІ століть, про що свідчать художні 
ознаки того чи іншого стилю, вираженого архітектонікою конструкції й, частково, 
манерою виконання іконопису. Такі ж часові межі властиві для іконостасів церков, 
досліджуваних під час експедиції. Докладніша їхня характеристика потребує 
тривалого опрацювання й не є одним із завдань статті, тож аналіз цих вівтарних 
перегородок буде проведено згодом . Зазначимо лише, що у триярусній дзвіниці 
біля церкви с. Ясениця Замкова розміщено музей, експонати для якого зібрав 
переважно о. Ярослав Грица. Серед них - фрагменти іконостасів, зокрема ікони 
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"Благовіщення", "Архидиякон Степан" (?) кінця XVIII - початку ХІХ ст., "Стрітення 
Господнє" XVIII ст. Кількісно меншими, однак також цінними творами диспонує 
міні-музей діючої, так званої "пастушкової", церкви-каплиці Зіслання Св. Духа с. 
Губичі. Місцевий парох о. Володимир Зворський, уродженець с. Гусаків, що на 
Мостищині, перевіз із рідного району та Перемишлянського до "пастушкової" 
каплиці церковні предмети, які мали знищити або погано зберігали. Тут є 
фрагменти іконостаса ХІХ ст., давній престол, тетрапод, ікони. 

Під ,,ас експедиції виявлено два типи тетраподів: у формі саркофага або 
столика. До першого типу належать т�:траподи, виготовлені впродовж 1970-2005 рр., 
оскільки створених раніше не збереглось, а останній тип є найпоширенішим. 

Типологічно розгалужену структуру й конструктивні відміни становлять аналої. 
В обстежених церквах виявлено кіл1,ка типів аналоїв, а саме: wафковий "клірос"; 
стаціонарний для вшанування ікон; переносний з двома різновидами -складуваний 
і незмінний у формі, -у наві й святилиtці для Євангелія; напрестольний. 

Досліджені лави-кліроси відзначаються лаконічністю форм та оздоблені 
профілюванням лише на боковинах, що дозволяє датувати іх кінцем ХІХ -першою 
третиною ХХ століть, в окремих випадках - кінцем ХХ ст. Відмінністю між ними 
можуть бути лише окремі конструктивні елементи, габарити та кількість рядів. 

Окрему типологічну групу церковного облаштування становлять раки (урни, 
релікварії) для мощей, плащаниць, а також так звані "гробівці". Рідкісне зображення 
"гробівця" знайдено на горищі нацерковної дзвіниці у с. Вишка. На своєрідній 
коробовидній підставці, задня стінка якої слугуєmом із намальованими на ній небом 
із місяцем та зорями, пальмами та горами вдалині, прикріплено дощечки із 
зображеннями Богородиці, Магдалини, Соломії, йосифаАриматейськоготащеодну 
чоловічу постать (не виразно намальовано чи єв. Івана, чи Никодима), які стоять біля 
Розп'яття та хреста з іншим страченим (лівий хрест, очевидно, втрачений). Правопис 
напису рукою народного умільця на фронтальній дощечці підставки: "СТРА/],АНИЕ И 
СМЕРТЬ ИСУСА ХРИСТА НА Гор"k Голгофть1 - Седма болізнь то бь1ла Пр. Дь. когда 
пох. б,tда", вказує на орієнтовний час виготовлення -кінець ХІХ -початок ХХ ст. як 
офіри за одужання. Де саме розміщувалась така композиція у церкві, важко 
визначити, але, ймовірно, у часі Великого Посту недалеко тетраподу. 

' Після обстеження бойківських церков з'ясувалось, що в їхньому інтер'єрі 
існують збережені казальниці лише з початку ХХ століття, а також зведені 
наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. Зрозуміло, що у радянський час їх зводити не 
могли через атеїстичну пропаганду, а в українських діючих церквах, в яких

правились богослужби виключно у московсько-православному обряді,- через 
належність казальниць до облаштувань католицьких храмів. 

Особливо незвиклою, як для бойювських церков, є виявлена у церкві с. Тисовиця 
плетена з лози сповідальниця першої половини ХХ століття. Встановлена біля 
північної стіни при іконостасі на підвищенні, вона являє собою своєрідну нішу без 
дашка. Її сидіння такої ж ширини, як бокові ажурні стінки, а по боках прикріплені до 
каркасу конструкції плетені клячники. Увінчує облаштування хрест із лози. 

Дерев'яні освітлювальні прила�ди, зокрема сем�свічники, у церковному 
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інтер'єрі розміщуються у двох його частинах - святилищі та наві. В апсиді 
семисвічники встановлюють позаду кивоту на престолі, якщо їх стрижень 
невисокий, або позаду нього на підлоrу. 

Найчисленнішими предметами церковного інтер'єру виявились феретрони 
(процесійні ікони), які представляють окрєму типологічну групу сакрального 
облаш1ування й поширились в українських храмах під впливом латинського 
обряду. їх розміщення канонічно не визначене, тому виявлено було у храмах на 
престолі, бокових вівтарях та спеціально монтованих полицях у наві, захристіі. 
Часовий відтинок збережених феретронів обмежений кінцем XVIII - першою 
третиною ХХ століть, окрім одного, виготовленого орієнтовно у 2000 році для 
церкви с. Топільниця Долішня з іконами "Зіслання Святого Духа" та "Воскресіння 
Господнє". В обстежених церквах траплялись виносні конструкції з іконами, 
трактовані з ознаками модерну, частина з яких оздоблена металевими 
деталями, інкрустованими інколи камінням. 

Останню групу церковного облаштування становлять меблі, які переважно 
тепер розміщені у r'анках, ризниці та на хорах будівлі. Під час експедиційного 
дослідження з'ясувалось, що у більшості випадків давні церковні меблі вже не 
існують, їх замінили сучасні шафи. Попри те вдалось зафіксувати в окремих 
церквах скрині, виготовлені місцевими майстрами у кінці ХІХ -першій третині ХХ 
століть. Наприклад, скрині-"скорбонки" вияе1лено у захристії храмів с. Тисовиця, 
Яворів (тут так само зберігся "куферок"), Стара Стужиця. Дво-, тришухлядні 
комоди того ж періоду, що й скрині, є у святилищах церков с. Яворів (слугує 
проскомидійником), Гусний, Crapa Сіль (Воскресіння) та багатьох інших; на хорах -у 
с. Костринська Розтока ("лада"), Береги. Дводверні шафи· 1920-1940-х рр. 
виявлено у ризницях с. Ботелка Вижня (дві), Букова, Берестяни, Сушиця Велика, 
Викоти, ·етарява, Сухий, Трушевичі, Ужок, Гусний. Найстарішими з обстежених 
шаф-ризниць, імовірно, кінця ХІХ століття, є умеблювання, що тепер зберlгаються 
у дзвіниці с. Яворів та Стара Сіль (П'ятницька церква). 

На тлі такого розмаїття сакральної творчос1і Бойківщини постала водночас низка 
негативних f)вищ щодо творів церковного мистецтва. Парадоксальність ситуації 
полягає ще й у тому, що на відміну від Східної Украіни, де збережених раритетів 
сакрального мистецтва на початок ХХІ столітя залишилось обмаль, -тут; у Східних Кар
патах, їх можна ще вивчати, реставрувати й охороняти, однак самі ж парафіяни через 
свою неосвіченість та недалекоmядність нищать їх способом "оновлення", "ремонту" 
чи не передають у фонди музеїв, спалюючи, зrідно з ритуалом, на вогнищах. 

Члени експедиції неодноразово акцентувати увагу представників місцевої громади 
на негативних наслідках так званих "ремонтних робіт" пам'яток архітектури, де 
використовувались будівельні матеріали, не властиві для традиційного будівництва 
регіону. Зокрема, йдеться про штучне покриття, відоме більше як "вагонка", що повністю 
змінює візуальне сприйняття храму. Така ж ситуація властива і для інтер'єрів церков, в 
яких часто можна помітити невдалі розписи чи, тим більше, "оновлення" ікон. 

Використання пластикових рослин на іко1чостасах, бічних вівтарях, тетраподі 
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та іншому облаштуванні становить одне з проблематичних питань стосовно 
розуміння місцевою громадою, а то й священиками, гармонії, естетичних засад 
й доцільності привнесення у церковний інтер'єр не властивої традиційній 

культурі антимистецької продукціі. 
Справді, траплялись місцеві парохи, яким байдужа доля давніх пам'яток 

сакрального мистецтва. Заради об'єктивності зазначимо, що несприймання 
історичної та культурно-мистецької традиції Бойківщини властиве для парохів 
Московсько"і патріархії, значна частина яких, до речі, є вихідцями з Турківщини. 

Такі негативні явища є злочином проти історико-культурної спадщини не 
лише регіону, а й України загалом. Тому під час експедицій науковці вімілу 
проводять роз'яснювальну роботу серед священнослужителів усіх конфесій, 
представників громади, якій належать пам'ятки сакрального мистецтва, щодо 
співпраці з інституціями, які вивчають, реставрують або зберігають давні 
церковні артефакти. Переконаний, що така робота є більш дієвою, аніж закон 
про охорону пам'яток культурно"і спадщини. 

SUMMARY 

OlehBolyuk 
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