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Церква - наука - суспільство: питання взаємодії 

Болюк О. М. 

Кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник 
Інститут народознавства Національної академії наук України 

ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЗАУВАГИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СНИЦАРСТВА: 
КОЛО ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

Сницарство - галузь художнього деревообробництва, призначенням якої є виробництво 
обладнання для церковного інтер'єру, рідше - для побуту. Усі дерев'яні церковні предмети 
вважаються сницарськими творами, якщо декоровані профілюванням, різьбою, позолотою чи 
живописом. 

Наявні високохудожні твори з XVI ст. аж до початку ХХІ ст. засвідчують часову 
протяжність традиції цього вишуканого ремесла. В загальноісторичному розвитку сницарства 
Україна посідає особливе місце, оскільки тут існували й досі функціонують чи виникають нові 
осередки, осібно працюють майстри, якими створено безліч дерев'яних церковних предметів. 

Дослідження дерев' ян ого українського церковного обладнання завжди буде актуаль
ним. Таке твердження аргументується важливістю вивчення сакрального художнього дере
вообробництва, оскільки його твори - приклади синтезу мистецтв. Цінним є також чинник 
хронологічних змін обладнання церковного інтер'єру. Адже впродовж існування 
християнської будівлі її інтер'єр зазнає періодичних доповнень, зокрема й у нагромадженні 
різночасових творів сницарства. А це уможливлює простежити еволюційні процеси такого 
художнього явища, зміну смаків та творчу манеру одного автора чи стилістики різьбярського 
осередку. Актуальність вивчення дерев'яного обладнання підтверджується також гострою 
потребою зберегти і популяризувати церковне мистецтво, яке своєю самобутністю 
вирізняється з-поміж художньої культури християнства інших країн. 

У рамках програми відділу народного мистецтва Інституту народознавства 
НАН України, автор статті вже два десятки років вивчає сакральну деревообробку, в т.ч. під 
час наукових експедицій на теренах західних областей. У ході роботи вдалось нагромадити 
значний фактологічний матеріал, зокрема зафіксовано цінні об'єкти сакрального мистецтва у 
вигляді обмірів, знімків, опису, а також проведено інтерв'ю з місцевими респондентами [1]. 

Вивчення давнього і сучасного різьбленого дерев'яного облаштування українських 
церков кожного з населених пункпв краю утруднюється через низку причин як наукового 
характеру, так і негативних економічних, соціальних факторів. Серед них: малий рівень об
стеження творів церковної різьби, а відтак більшість їх ще не введено в наукових обіг; вони 
досі не стали предметом мистецтвознавчого аналізу; економічно слабка консерваційна, 
реставраційна й охоронна спроможність відповідних державних установ та ін. чинники зу
мовлюють активно їх досліджувати. 

Документація. Однією чиненайважливішою проблемою є відсутність нале;жної мето

дики комплексного вивчення творів сакрального мистецтва на рівні дер:жавної програми. 

Зазвичай цією тематикою займаються фахівці, які володіють інформацією вузькопрофільних 
ділянок й обмінюються результатами, досвідом на рівні круглих столів, конференцій та 
індивідуальних контактів [2]. Існування документа держзамовлення та його реалізація робо
чою групою фахівців уможливило б створити повноцінну каталогізацію сакральних творів, 
на відміну від низки популярних краєзнавчо-пізнавальних веб-ресурсів [З]. Показовим 
взірцем для нагромадження інформативної бази, хоч і в друкованому варіанті, може слугува
ти багатотомний "Каталог пам'яток мистецтва у Польщі" [4]. 

Виявлення, фіксація, атрибуція раритетів й сучасних творів, їхнє впорядкування в елек
тронну систему каталогу дозволять доповнити наявну типологію церковного облаштування, 
визначити окремі риси інтерпретації загальноєвропейських художніх стилів у місцевій 
творчості та локальні ознаки художнього деревообробництва, а також вивчити столярно
сницарські вироби професійних майстрів ХХ - початку ХХІ ст. [5]. Така потужна 
інформативна база стане ефективним джерелом для нових поглиблених досліджень, які та
кож опиратимуться на відомі вже праці [6]. 
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Тринадцята Міжнародна наукова конференція 

Методологію досліджень результатів будь-якої творчої діяльності становить комплекс 

:-.1етодів, серед яких у мистецтвознавстві основними є емпіричні: спостереження і 
вимірювання, опитування. Вони є основою дедуктивного (ретроспективного) методу, що 
важливо для з'ясування історії явища, а також спроби прогнозування (гіпотези, припущення) 
його подальшого розвитку чи згасання. До теоретичної частини, окрім гіпотези, відносять 
.1юрфологічиий анШІіз, який дозволяє з'ясувати характеристику та атрибути 
досліджуваного об'єкта, виходячи на рівень узагальнень-синтезу і порівияння-анШІогіі: 
Останній метод розглядає також евристику - рішення митцем творчих завдань, уможлив
;поючи використати метод реконструкції, у випадку часткової чи повної втрати оригіналу. 

Метод опитування місцевих мешканців у польових дослідженнях сницарства часто не 
ає якісного результату фіксації усної інформації. За останні роки, в основному у зв'язку з 

демографічним спадом, спостерігається тенденція інтерв'ювати людей, вік яких не 
перевищує й п'ятдесяти років, що відповідно відображається на обсязі здобутих відомостей. 
Водночас в окремих населених пунктах помітно слабку обізнаність парафіян про життя 
місцевої церкви. Тому одним із завдань місцевих освітянських осередків має бути неоднора
зова популяризація видатних місць, історії та особливостей краю. 

Здобуття необхідної інформації зав'язується на рівні емоційно-симпатичного зв'язку, 
індивідуально-психологічного світогляду та колективно-суспільних візій. Тому безпосередній 
контакт є важливим способом отримання інформації та ознайомлення з творами сакрального 
мистецтва. Досвід автора вказує на моменти, які спорадично виникають між науковцями і 
парафіянами у площині довіри. Негативне налаштування а priori ускладнює польову роботу 
експедиції. Завдяки тактовній бесіді та правильній дипломатичній поведінці науковців, 
відсоток оглянутих храмів значно більший, аніж кількість церков, не відчинених дослідникам. 

Основними частинами атрибуції твору, окрім її загальновідомої та діалектної назв, зав-
. . . 

жди важлию авторство, перюд створення, матер1ал. 
Великим успіхом для дослідника у час обстеження церковного мистецтва є виявлена 

епіграфіка. Якщо написи ззовні церков існують порівняно часто, то авторські підписи де
рев:яних предметів церковного обладнання трапляються вкрай спорадично. На них можна 
віднайти рік виготовлення й авторство у вигляді монограми. Хронологічну (часову) 
атрибуцію пам'ятки полегшує збережений первісний 11 вигляд без втручання 
псевдореставраційних робіт. Отож, датування творів сакрального деревообробництва при 
відсутності будь-якої їхньої документації ускладнено своїми специфічними перешкодами. 

Важливим джерелом для проведення мистецтвознавчого аналізу стають візуальні дані, 
насамперед декор та іконографія, за наявності їх на площині предмета. Звертається увага на 
манеру виконання образотворчого письма; вид різьби, який домінує в досліджуваному краї 
або, навпаки, - привнесений з-поза меж регіону; сюжет зображення та ін. особливості 
локальної чи, ширше, - конфесійної традиції обладнання церковного простору. 

Для дослідження та атрибуції церковного обладнання цінною є здобута інформація, що 
стосується провеиансу - історії предмета. Інколи, у ході опитування з' ясовується, що почат
кове призначення художнього твору, який зберігається в церкві, було іншим. Наприклад, 
частими об'єктами облаштування православного храму стають предмети, виготовлені у ми
нулому для костьолів або помешкань, зокрема колишніх панських маєтків. 

Естетика. На тлі розмаїття сакральної творчості Західної України постала водночас 
низка негативних явищ щодо творів церковного мистецтва. Неодноразово звернено увагу 
представників 1місцевої громади на таких негативних наслідках від т.зв. "ремонтних робіт"
пам' яток архітектури, де використовувались будівельні матеріали невластиві для 
традиційного будівництва регіону. Зокрема йдеться про сайдинг, що повністю змінює 
візуальне сприйняття храму. Використання пластикових рослин на облаштуванні становить 
одне із проблематичних питань стосовно розуміння місцевою громадою й священиками 
доцільності привнесення у церковний інтер'єр невластивої традиційній культурі 
антимистецької продукції. 
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Строкатість обладнання часто створює дисонанс у предметному середовищі, що у мистець
кому розумінні унемоЖJШВЛЮє досягнення ансамблевості інтер'єру. Тому в цьому контексті зна
чимим є колективне відчуття громадою естетики у створенні системи церковного обладнання. 

<лже, незважаючи на понад столітнє наукове зацікавлення українським церковним мис
тецтвом, на сучасному етапі залишається актуальним виявлення і вивчення пам'яток у польових 
умовах. Атрибуція художнього твору церковного мистецтва, виявленого під час експедиційних 
мистецтвознавчих студій, є важливою, оскільки відразу на місцевості краще можна оцінити його 
функціонування, розміщення серед предметного середовища інтер'єру; методом гіпотез виявити 
ймовірні відмінності від первісного вигляду. Таке комплексне встановлення достовірних даних 
об'єкта, за умови професійності дослідника, може виявитись остаточним. Проте можливі й 
уточнення з метою досягнення об'єктивного результату, які зазвичай здійснюються із залучен
ням архівних матеріалів та відомостей з опублікованих досліджень. 

Фіксація виявлених експедицією раритетів уможливлює повніше висвітлювати розмаїття 
втілених сницарями художніх ідей. Водночас діалог з місцевим населенням сприяє кращому 
розумінню серед парафіян цінності пам'яток, відповідно зменшує вірогідність бездумного 
"оновлення" давнього облаштування. Впродовж років незалежності завдано суттєвої шкоди 
давнім творам сакральної архітектури та церковного мистецтва самими парафіянами. 
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