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УДК 7.04-035.3 ОлегБОЛЮК 
кандидат мистецтвознавства, 

Інститут народознавства НАН України 

ДЕРЕВ'ЯНЕ ОБЛАШТУВАННЯ 
ЗАХІДНОУКРАІНСЬRИХ ЦЕРКОВ: 

ПРОСТІР ЛІТУРГІІ СЛОВА 

Розглянуто історично обумовлений комплекс дерев'яних конструк
цій церкви згідно fx призначення. Подано особливості церковного 
обладнання, типологію іконостаса, проповідальниці та аналоя. 

Ключові слова: церква, облаштування, дерево, різьба. 

Вивчення монументального церковного мистецтва та пред

метів інтер'єру храмів західноукраїнських територій і до
слідження сакральної архітектури зумовлені складними 
історичними й політичними подіями. Водночас у краї відбу
вались специфічні релігійні процеси, які інспірували певні 
особливості облаштування церков. Важливими чинниками 
опосередкованого впливу на формотворення обладнань внут
рішнього простору святині були й соціально-побутові умови. 
На церковних предметах відображені переважно локальні 
художньо-естетичні вподобання, які вирізняють їх з-поміж 
інших, що створені для храмів сусідніх українських регіонів. 
Такі складні процеси, поряд із мистецькими віяннями, стали 
чинниками комплексного формування обладнання церкви, 
зокрема літургійно-богослужбових просторів у її інтер'єрі, 
що становить актуальність вивчення останнього. Об'єктами 
нашого зацікавлення є художні вироби з дерева - стаціонарні 
конструкції та рухомі предмети, завдяки яким організовано 
передусім середовище важливої частини храму, а саме нефу 
(нави, нартекса, "корабля вірних"). 

Система дерев'яного обладнання церкви - явище, яке 

фрагментарно досліджується упродовж півторастолітнього 
періоду, однак дотепер докладно не вичерпало себе як
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предмет нових науково-пошукових розвідок, тому акту

альність його вивчення надалі не викликає сумнівів. Таку 

точку зору підтверджує досить широка його історіографія. 

Варто виокремити хоча б кількох вчених, які займались цер

ковною архітектурою та сакральним мистецтвом. Цінними 

є праці вчених ХІХ - поч. ХХ ст., зокрема Н.Кондакова та 

І.Толстого (17], В.Січинського (25 ], Д.Антоновича (1 ], І.Грабаря 

(12], В.Залозецького (16], В.Щербаківського (30], М.Драгана 

(14], Я.Константиновича (18], В.Свенціцької (24]. Всупереч 

радянській ідеологічній політиці, важливими публікаціями у 

ділянці дослідження християнської культури відзначаються 

роботи науковців повоєнного періоду - С.Таранушенка (28], 

Ю.Асєєва [2], Г.Логвина[19], П.Жолтовського[15, 61-68].Вчені 
пострадянського періоду в коло наукових зацікавлень увели 
нові виявлені артефакти, які аналітично їх опрацювали та 

систематизували (наприклад, В.Вуйцик (11], В.Вечерський 

[10],Я.Тарас[29],В.Слободян[26],А.Данилюк[13]).Результати 

вивчення церковної архітектури й сакрального мистецтва у 

своїх працях висвітлили вітчизняні мистецтвознавці, а саме 

А.Будзан [9], В.Овсійчук і Д.Крвавич (22], М. Моздир (23], М. 

Станкевич (27], Р.Одрехівський (28], С.Боньковська [8], що 

дає краще розуміння системи декору сакрального простору 
та його меж. Власне вивчення художньої системи дерев'яного 

облаштування нагромадило результати, окремі з яких ви

світлено в цій статті, метою якої є апробація пропонованої 

типології в межах простору літургії Слова. 

Окремі частини приміщення церкви задіяні у літургійних 

відправах або використовують для треб вірних згідно прийня

тих церковних обрядодійств, інші-призначені для зберігання 

речей. Тому інтер'єр церкви можна умовно поділити на такі 

простори: літургії Євхаристії, літургії Слова, Таїнства Сповіді 

та покути, Таїнства Хрещення та освячення (рідше), заупокій

но-поховального обряду, світла, адораційно-меморіальний (в 

інтер'єрі церкви, в криптах та поза межами будівлі). Окрім 

цього виділяємо процесійні інсиtнії ( окремі предмети, що вико

ристовують у богослужбах) та відзнаки ( інсиtнії) влади (також 
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з освітлювальних приладів -дикирій та трикирій); місткості 
(місця) для офіри ("каси"). Перелік завершують музично-сиг
нальні інструменти і церковні меблі, які розташовані не лише 
в основних частинах будівлі, а й в додаткових. 

Простір літургії Слова, на відміну від простору літургії Єв
харистії, не локалізується суцільно, а дещо розосереджений в 
інтер'єрі. Низка типологічних груп конструкцій та предметів, 
що належать цьому простору, формують пластику нартекса, 
трансепту й притвора: іконостас, казальниця (амвон), тет
рапод, лави, кліроси, а також аналой, який може бути у цих 
частинах приміщення і в пресвітеріумі на престолі чи біля 
нього, на хорах, у екзонартексі. 

Складною архітектонічною конструкцією є "ілюстроване 
Слово" -іконостас, який задіяний у літургії, водночас тісно 
пов'язаний з періодами стилів та художніх напрямків. Іко
ностас групується за кількістю його ярусів (чинів). Відповідно 
вівтарні перегородки розрізняють від одного до п'яти ярусів. 
Відомо, що поясні (горизонтальні) членування конструкції 
згруповані за тематикою зображень у кожному ряді: наміс
ний (Христос-Пантократор та Одигітрія) з пределлами; праз
ничий; апостольський; пророчий (може бути з Пристоячи
ми). Верхній, п'ятий ярус (праотців), явище досить рідкісне 
і властиве радше російським православним церквам. Проте 
інколи трапляються перегородки вівтаря із такими рядами: 
Господнім (переважно Страсті Христові, тому-Страстний), 
євангельським (події, почерпнуті з Нового Завіту), Богоро
дичним (земне життя Марії). Іх, як правило, розміщують над 
намісним рядом й нижче Розп'яття, що увінчує іконостаси 
більшості церков. Винятком є храми Воскресіння Христового, 
в яких конструкцію системи ікон завершує хрест без Месії, 
Діви Марії й Івана Богослова. 

Компонування ікон основної вертикальної осі іконостасу, 
що стосується винятково Христа, може також варіюватись й у 
нижчих регістрах. Композиційні схеми іконостаса з огляду на 
їх пластично-просторове рішення, зокрема й отворів у ньому 
(лише під аркою притвору або ще й на бічних стінах трансепта 
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чи підкупольних парусів) є унікальними у кожній церкві. 
Типологічну групу проповідальниці (проповідниці, казаль

ниці, амвона), яка властива для чинних українських церков, 
що визнають папський престол, чи храмам, які належать тепер 
православним парафіям, але первісне іх призначення було 
для Греко-католицької Церкви, варто вирізняти за конструк
тивно-пластичними ознаками насамперед мовниці. Казальни
ці, згідно плану іх підлоги-настилу та парапету, найчастіше 
поширені у вигляді шести-, восьмикутника, рідше - кола, й 
нагадують кафедру (трибуну, чашу), на яку ведуть сходи з 
поруччям. Таку типологічну підгрупу найдоцільніше залиши
ти з умовною назвою кафедра. Ії типом може бути настінна 
конструкція - балкон, кріплений лише до стіни, а у нижній 
його частині звисає рослинний мотив (шишка пінії-сосни, ви
ноградне гроно). Інший тип кафедри - наземний, оскільки 
вона спирається на колону чи стовпець, що прикріплені до 
долівки. Рідкісними вважаються проповідальниці у формі чов
на ( звідси типопологічна підгрупа -човникоподібна ). Четвер
тою підгрупою є пластично різьблена конструкція у вигляді 
печери схимника (умовна назва - амвон-келія). Зазначимо, 
що іноді казальниці мають заплічок або ще й дашок-балдахін 
над мовницею. Відповідно це розширює типологічний ряд ка
зальниці. 

У художній системі церковного облаштування найчисельні
шою типологічною групою є рухома або нерухома (рідше) конс
трукція-підставка для ікон, хрестів, церковних книг-аналой 
(аналогій, аналогіон, налай, поставець, стоянець) [3, 25-37; 7, 
3-1 О; 20; 32 ]. Такий предмет здебільшого повністю дерев'яний
або його окремі деталі виготовлені із інших матеріалів (тка
нини, шкіри).

Іноді стаціонарні підставки-пульпіти є частиною більшої 
нерухомої конструкції церковного інтер'єру, тобто відомі такі 
типи: аналої казальниці та хорів, які прикріплені до їх парапе
ту. Підставкою найчастіше є лише похила дощечка з тримачем 
зі зворотного боку. 

Тумбоподібну конструкцію для покладення ікон й їх вша-
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нування (адорації), згідно її тектонічних особливостей, розріз
няють у кількох типах. Найпростішою є підставка у вигляді 
паралелепіпеда зі скісною гранею-стільницею. У церквах Пів
нічної Буковини поширений столярний виріб із невеликою 
вертикальною стінкою-ретабулумом [4]. Трапляється подіб
ний аналой із конструктивно складнішими боками, тобто із 
шестигранними площинами (призмоподібний). Наприклад, 
конструктивно розвиненим аналоєм є вже згадуваний селя
тинський твір, на похилій площині якого розміщено сюжет 
"Різдво Пресвятої Богородиці" (частково знищено) [6]. Іншим 
прикладом призми-стоянця, однак аж з восьмигранними бо
ками, може бути конструкція XVIII ст. з Білоцерківського 
краєзнавчого музею, що є доказом географічно широкого по
бутування такого типу аналоя в українських церквах [2 7, 312]. 
Стоянець, на який кладуть зображення Нерукотворного Спаса 
для вшанування вірними, відомий як проскинетаріон, хоча 
конструктивно не різниться від попередніх. 

Аналой у вигляді вузької шафки з глухими стінками і по
личкою (або поличками) для книг, завершеної дво-, чотирис
хилим верхом-стільницею (пюпітром чи пульпітом, пультом), 
що рухома завдяки опорі-стрижневі, подекуди називають 
"клірос" -від назви місця у церкві, з якого церковнослужителі 
читають богослужбові книги [4]. Іноді трапляється аналой
клірос з висувним свічником, що наближує цю конструкцію 
до простору Світла. 

Тумбоподібні аналої, як і кліроси, з тильного фасаду пере
важно мають дверцята з поличкою для переховування книг 
або інших церковних речей. Трапляються також аналої, що 
мають шухлядки [6]. 

Одночасно із такими типологічними підгрупами аналоїв по
бутують і легші, зручніші для транспортування - переносні, 
які ставлять на підлогу (наземні). Іх конструкцію становить по
хила стільниця із дощечкою-тримачем; опора; одна або кілька 
ніжок чи округла, багатокутна підставка, що дає підстави для 
поділу їх на багато типів. Тут додатковими елементами можуть 
бути відкриті полички для книг.Для вибору оптимальної висоти 
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пюпітру є фіксатори з отворами в опорі. 
До переносних наземних аналоїв належить конструкція, 

основою якої є рухомі Х-подібні ніжки, з'єднані посередині 
стрижнем. Внизу до них кріплять дощаті підставки, вгорі -
планки сполучають міцною тканиною, рідше - шкірою, на 
яку кладуть священні предмети. Це дає змогу при потребі роз
кладати і складати аналой. Стільниця може бути з незмінним 
виr лядам і трансформаційна (складана), тобто здатна руха тись 
відносно осі-стрижня аналогічно Х-подібним ніжкам. 

Окремим типом переносного незмінного у формі аналоя з. 
Х-подібною конструкцією ніжок, з'єднаних проніжками внизу 
та похилим незмінним пюпітром вгорі, є виріб першої третини 
ХХ ст. з церкви с. Костринська Розтока Закарпатської області. 
Подібний переносний аналой з перехресними ніжками, однак 
рухомими, що дозволяє вирізнити його як інший тип-склада
ний, тобто зі змінним пюпітром. Такий виріб виявлено у церкві 
с. Гусний цієї ж області. [ 4 ]. 

Прикладом перехідної, комбінованої типологічної підгрупи 
вважаємо конструкцію другої пол. ХІХ ст., яка у дзвіниці
музеї с. Ясениця Замкова Львівської області [4]. Ії основою 
є чотириніжкова хрестовина, яка дзеркально повторюється 
як кронштейни стільниці. Особливістю останньої є поєднання 
стаціонарної частини у вигляді широкої рами із рухомою цен
тральною, яка може бути похилим пюпітром або утворювати 
з рамою суцільну горизонтальну поверхню. 

Інша форма та розміри аналоя - відносно невеликі, тому 
називають його портативним або напрестольним (лекторіу
мом) [32, 270-273], оскільки він є підставкою для Євангелія 
на головному престо.лі. Не громіздкий пюпітр, площину яко
го підтримують трима чі, зафіксовані у пазах двох рейок або 
ніжки, виник у ХІІІ ст. у латинських храмах. У XVI ст. він 
повністю замінив гаптовану і оздоблену китицями подушку 
для літургійних книг. Вівтарний аналой такого виду у церквах 
зустрічається порівняно рідко (церква св. арх. Михаїла 1866 р. 
с. Кізлів Буського району). Подібні переносні (не складані), так 
звані настільні аналої, використовують у ризницях, на хорах, 
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приватних каплицях [4]. 
У переносних одноніжкових аналоях основа буває у вигляді 

точеного круга чи пірамідального квадрата ( с. Сянки Львівсь
кої області, 1990-ті рр., розміщено у наві; друга пол. ХХ ст. 
для Євангелія, встановлено біля престолу) або основою-опер
т ям є тринога (закарпатські ес. Костринська Розтока, 1970-ті 
рр., знайдений на горищі дзвіниці над бабинцем; Вишка, кін. 
ХХ - поч. ХХІ ст., для Євангелія, розміщено біля престолу 
(тринога - металева); інший - серед. ХХ ст., розміщено у 
наві) [6]. 

У ході дослідження більше виявлено двоніжкових аналоїв 
з основою-п' ята ми різної ширини, які з'єднані однією-трьома 
проніжками. Верхньою частиною є односхилі пюпітри з план
ками-тримачами для книг. Різновидом двоніжкових аналоїв 
є подібні, однак різняться від попередніх пристроєм-дощеч
кою або планкою, яка дає змогу регулювати висоту й нахил 
площини пюпітра [ 4]. В останні десятиліття з' явились аналої, 
конструкцію яких складають чотири ніжки, кріплені по кутах 
пюпітра, а її міцність посилена проніжками ( с. Морозовичі 
Львівської області, аналой у святилищі для Євангелія). 

До аналоїв, як типологічної групи церковного облаштуван
ня, близькими за призначенням є тетраподи. В інтер'єрі нави 
вони бувають двох типологічних підгруп: у вигляді саркофага 
(церкви се. Морозовичі, Розлуч, Ботелка Вижня, Ясениця За
мкова Львівської області) або столика (церкви с. Сіль, Вишка 
Закарпатської області). 

Тетраподи-саркофаги різняться типами: тумбоподібний 
паралелепіпед; близький до попереднього, однак зі скісною 
стільницею (додатково може висуватись поличка для литій
ника, який використовують під час Всеношного богослужіння); 
зі скісними або опуклими боками, які за формою найбільше 
наближують їх до саркофага. 

В закарпатській церкві с. Ужок конструкція, яку змайст
рував у кінці ХХ - початку ХХІ ст. паламар Яцула Василь 
Дмитрович (1924 р. н.), має досить широкі боки, що є проміж
ним типом між тетраподами у вигляді саркофага й столика 
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(столик-саркофаг). До його боків, хвилясто-профільованих 
у нижній частині, прикріплені мальовані на полотні образи, 
зокрема "Різдво Господнє" і "Юрій-Змієборець". Столикоподібні 
тетраподи розрізняють з чотирма ніжками й проніжками між 
ними (церква с. Сіль) та двома ніжками із п'ятами і однією 
проніжкою (церква с. Вишка). 

Нетрадиційно вирішено тетрапод у церкві св. ап. Івана Бо
гослова 1827 р. с. Вікно Заставнівського району Чернівецької 
області [5]. Згідно пояснень місцевого пароха, його спеціаль
но виготовили зі скляними боками, щоб вірні з більшою обе
режністю підходили до вшанування ікони, яка розміщена на 
конструкції. 

До простору літургії Слова відносимо церковні лави, оскіль
ки, як і казальниці, з яких проголошується проповідь, такі 
конструкції для сидіння найактивніше використовуються у 
часі літургії Слова. В апсиді поруч із сідалищем розташовують 
сопрестолія, які виготовляють цілісними конструкціями. Іноді 
тут розміщують звичайні меблі для сидіння. Подібні троновидні 
крісла трапляються в трансепті. 

Окрім середнього нартекса, церковними лавами часто об
лаштовують бокові частини храму - трансепт або криласи 
(кліроси). Остання назва - крилас (клірос) властива для роз
виненої конструкції, що становить вузький столик із похилою 
стільницею й тримачем із нижнього боку для книг, сидіння
лави, яку ставлять окремо або вона з'єднана зі столиком гори
зонтальними брусками. Вони розміщені обабіч іконостаса або 
відмежовані декоративною огорожею (інколи балюстрадою) 
на підвищеннях трансепта, які притаманні для православних 
церков [28, 74]. Як уже зазначалось, така сама назва властива 
одному із різновидів аналоя - шафкоподібній конструкції з 
похилими верхами для церковних книг. 

Відмінність між лавами полягає в окремих конструктивних 
елементах, розмірах та кількості рядів: одно-, дво-, три-, й ба
гаторядні, без опертя або з ним та зашивкою полиці для книг; 
з додатковими пюпітрами із тримачами та інше. 

У бокових навах можна побачити сидіння-"седілії", які за 
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тектонікою аналогічні до архієрейських тронів, однак вста
новлені по периметру стін, що певним чином уподібнює їх до 
вівтарних сопрестолій. 

Інколи в церквах трапляються сидіння для парафіян, яки
ми раніше облаштовували костели, або столярні конструкції, 
що не типові для більшості храмів. Найпростіша конструкція 
подібна до хатніх лав: до дошки-сидіння прикріплені щонай
менше дві опори. Тепер їх ставлять або вздовж стін нави для 
сидіння старших людей, або рядами з вільним проходом по 
головній осі храму для усіх парафіян, що свідчить про вплив 
латинського обряду, оскільки у православних церквах загалом 
не прийнято сидіти під час богослужінь. Вирізняється також 
давній тип лав із ажурно різьбленою перекидною спинкою, 
рухомою завдяки шарнірному кріпленню до сидіння. Такі лави 
виникли у готичний період для розміщення їх біля кімнатного 
каміна. Згодом їх використовували у церквах, свідченням чого 
є збережені лави у волинських та закарпатських святинях 
[19]. У храмах західного обряду поблизу стола для причастя 
передбачені лави невеликих розмірів ДJІЯ дітей. У православ
них церквах загалом такі конструкції відсутні, хоча інколи їх 
можна побачити тут, у наві. 

Через малу площу нави у церкві с. Гусний лаву для парафіян 
вирішено у досить оригінальний спосіб: до стіни переходу між 
бабинцем та нефом скобами прикріплена дошка-сидіння, яку 
при потребі можна підняти і притулити до стіни. 

Варто наголосити, що пропонована типологія простору літур
гії Слова не є остаточною й не охопила усі художні вироби з 
дерева, які використовують у цій частині церкви. Попри тра
диційно уживані конструкції виникають щораз нові художні 
вироби, якими обладнують приміщення храму. Такі тенденції 
свідчать про новації у деревообробництві загалом та про тісний 
його взаємозв'язок із церковним життям. Відтак типологія ху
дожніх виробів з дерева церковного призначення не є сталою 
структурою. 
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