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Символіко-догматичне значення християнського 
храму виражає ідея єднання Спасителя зі своєю 

Церквою через Пресвяту Євхаристію. Навколо цієї 
величної думки християнської теології історично сфор-
мувалась система богослужбових та церковних пред-
метів, зокрема дерев’яних, що узагальнено можна 
означити облаштуванням. Синонімічні дефініції цієї 
сукупності предметів й конструкцій у науковій літе-
ратурі відомі ще як обладнання, обстава. 

Протягом півторастолітнього періоду наукового за-
цікавлення українськими церквами ступінь їх дослі-
дження залишається не цілком задовільним, відтак 
воно не втратило своєї актуальності. Зі значного пе-
реліку спеціалізованих праць простежується спряму-
вання вченими уваги переважно на народне церковне 
будівництво або іконопис, і лише спорадично — на 
облаштування інтер’єру, насамперед стаціонарних 
дерев’яних конструкцій. Тому окремим завданням 
статті є спроба систематизувати корпус (й не завжди 
ансамбль) стаціонарного архітектурного облаштуван-
ня на основі досліджень інтер’єрів українських 
дерев’яних церков західних областей України. 

Питанням типології обладнання храму вже займа-
лись зарубіжні та вітчизняні вчені. Однак на основі 
вивчених автором літературних джерел, присвячених 
цій проблематиці, можна резюмувати, що іншомовні 
праці стосуються переважно святинь римо-като-
лицького обряду, які мають дещо відмінну організа-
цію інтер’єру, аніж простір церков східного віровиз-
нання. Також проводилась типологія церковної атри-
бутики без поділу за матеріалом чи в іншому, 
відмінному від дерева, матеріалі, тобто узагальнено, 
або, наприклад, ґрунтовно класифікувалась лише 
церковна агіопластика [10]. Так, серед видань про 
типологію християнського сакрального облаштуван-
ня на особливу увагу заслуговує монографія італій-
ських учених Бенедетти Монтевеччі та Сандри Вас-
ко Роччі [23]. У ній автори упорядкували терміно-
логічний словник предметів, які застосовують у 
латинському богослужбовому обряді, однак багато 
з них наведені у виданні як приклади, властиві та-
кож православному віросповіданню, що дає змогу 
послуговуватись цим словником для систематизації 
облаштування українських церков, особливо в за-
хідних регіонах країни, де мистецтво Східної й За-
хідної Церкви активно взаємно запозичувалось. 
Принагідно зазначимо, що італійські вчені періо-
дично покликаються на праці одного із перших до-
слідників церковного облаштування — Жоржа де © О. БОЛЮК, 2011
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Флері [24]. У французького автора на підставі чи-
сельних археологічних фактів проаналізовано хро-
нологічну послідовність виникнення та утверджен-
ня системи облаштування храму.

Важливими науковими орієнтирами у висвітлен-
ні питання типології дерев’яного церковного обла-
штування стали праці відомих вчених М. Драгана 
[11], Я. Константиновича [14], С. Таранушенка 
[20], Б. Ковачовичової-Пушкарьової та І. Пуш-
каря [13], М. Моздира [15], М. Станкевича [18] 
та інших постатей. 

З дисертаційних та монографічних праць останньо-
го десятиліття, у яких означена типологія обстави, вар-
то відзначити роботи А. Клімашевського [12], Р. Од-
рехівського [16], однак кожна з них потребує певних 
уточнень. Дослідники у своїх пошуках також обмежи-
лись територіально. Так, А. Клімашевський вивчав цер-
ковну обставу Західного Поділля та Покуття, Р. Од-
рехівський — дещо ширше, — Східну Галичину.

У дисертації автора статті стисло розглянуто ста-
ціонарні частини обладнання церкви, а саме арки-
вирізи та хори, які належать до нерухомих конструк-
цій інтер’єру [9]. У роботі брались до уваги в осно-
вному церкви з території Українських Карпат. 

Пропонована типологія богослужбових та цер-
ковних предметів значною мірою матеріалу базу-
ється на обмірах, замальовках, кресленнях й світ-
линах оздоблених деталей пам’яток, виконаних під 
час комплексних мистецтвознавчих експедиційних 

досліджень 1995—2010 рр. Також враховано ма-
теріали індивідуальних досліджень автора дерев’яних 
сакральних об’єктів Бродівського, Дрогобицького, 
Сколівського, Старосамбірського, Стрийського, 
Турківського р-нів Львівської обл. (1994—
1999 рр.), опрацьовані методом інвентаризації (опи-
су) і технічної документації (креслення з вимірами, 
світлини). Церковні раритети й сучасні вироби, ви-
явлені та зафіксовані у часі комплексних мисте-
цтвознавчих експедицій на Закарпаття, Галицьку 
Бойківщину, Підгір’я, Покуття, Опілля, Північні 
Буковину й Бессарабію, Буковинську Гуцульщину, 
Рівненське Полісся, досі не представлені або тіль-
ки фрагментарно подані дослідниками як вартісні 
твори церковного мистецтва.

У теоретичному аспекті із типологією творів тіс-
но пов'язані структурно-функціональний принцип, 
художній аналіз, а також історико-компаративний 
метод, який уможливив з’ясування генезису, еволю-
ції та трансформації системи обладнання церков за-
хідних територій України.

Дерев’яне богослужбове та церковне обладнання 
належить до значної ділянки морфологічної струк-
тури декоративного мистецтва, й найбільше прояви-
лось у декоративно-прикладному мистецтві, оскіль-
ки поєднує утилітарність та естетичні ознаки. Інко-
ли окреме облаштування в церковному інтер’єрі 
проявляється як твір монументально-декоративного 
мистецтва. Наприклад, профільовані арки-вирізи 
(просвіти) нагадують архівольти з архітектурними 
профілями, відтак за сприйняттям близькі до ліпни-
ни фасадних площин. 

Із технологічними прийомами оформлювального 
мистецтва споріднені архітектурно-оздоблювальні 
елементи в інтер’єрі церкви, які імітують класичні 
пілястри, капітелі ордеру, одначе насправді є плос-
кими деталями, кріпленими до стіни. 

У храмі трапляються також дерев’яні конструк-
ції, які за змістом є своєрідними об’єктами покло-
нінь, вшанувань молитвами, що встановлюють пе-
ред іконостасом біля тетраподу у певні християнські 
свята, а в інші дні стоять вздовж стін трансепта чи 
нави. До таких виробів варто віднести площинно-
силуетні зображення сцен «Воскресіння», «Розп’яття 
з Пристоячими», деякі різновиди вертепів («шо-
пок»), які поширились за останнє століття. Так, ви-
різане по контуру силуету площинне Розп’яття та 

Iл. 1. Арка-виріз (просвіт) з боку нави у вигляді профільова-
них отворів-вікон недіючої церкви с. Ростока Міжгірсько-
го  р-ну Закарпатської обл. Фото О. Болюка, 28 серпня 
2009 р. Експедиція відділу народного мистецтва Інституту 
народознавства НАН України. Публікується вперше
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інші постаті біля нього розписують з лицьового боку, 
а основу трапецієвидної форми намагаються офор-
мити у вигляді рельєфного каменистого підвищення. 
До такої «голгофи» інколи кріплять різьблені з де-
рева череп Адама, знаряддя Христових тортур. За-
галом такі конструкції за формою, способом виго-
товлення та подачею наближені до виробів теа-
трально-декораційного мистецтва.

У систематизації усіх виробів художнього дере-
вообробництва, запропонованій професором 
М. Станкевичем, до родових відмін — архітектур-
ного оздоблення, сакральних й обрядових дрібних 
предметів та меблів, — тією чи іншою мірою сто-
сується церковне облаштування. Втім, основний 
відсоток дерев’яного церковного обладнання нале-
жить ужитковому мистецтву, а саме частині його 
виду — художньому деревообробництву, і стано-
вить, згідно з твердженням М. Станкевича, «важ-
ливий рід художнього деревообробництва із широ-
ким розгалуженням типологічних груп, підгруп і 
типів» [18]. Культові та обрядові предмети озна-
чено як рід, до якого належать типологічні групи  — 
різьблені ікони, патериці, підгрупи різних хрестів, 
свічники, аналої, виносні ікони, скарбнички і цер-
ковні скрині, дарохранильниці, лави, пристінні ві-
втарі, казальниці [18, с. 231—322]. 

Повноцінне вивчення системи дерев’яних са-
кральних, обрядових й ужиткових предметів хра-
му слід розглядати відповідно до розташування 
конструкцій у певній частині (зоні) інтер’єру церк-
ви, що обумовлено літургійною чинопослідовніс-
тю та богослужбовими требами. Так, зокрема, 
Простір літургії Євхаристії збігається з абрисами 
святилища і поширюється на передіконостасну со-
лею, на яку виходять із пресвітеріума священнос-
лужитель зі святими Дарами на Малому й Вели-
кому Вході та диякон із свічкою. Відповідно до 
означеного поля церковного обладнання належать: 
головний престол (з ківорієм), дарохранильний ки-
вот, проскомидійник, горне сідалище, запрестоль-
на (храмова) ікона, напрестольний хрест, благо-
словенний (цілувальний, ручний) хрест, рипіда 
(флабелум), тобто предмети, що максимально за-
діяні у час цієї частини богослужби. 

Важливими критеріями типології також є прак-
тичне використання кожної конструкції церковного 
обладнання. Залежно від призначення, наприклад, 

предмета-основи для Проскомидії, проскомидійни-
ком може бути спеціально монтована конструкція 
(інколи двоярусна чи з іконою-ретабулумом) із до-
повненням християнської символіки на її площинах. 
В багатьох церквах проскомидійником є звичайний 
стіл, комод чи тумба, які виготовлялись не навмис-
не для обладнання святилища, а як предмети житла, 
й потрапили у церковний інтер’єр вже згодом. По-
дібно до цього серед церковного обладнання можна 
зустріти перенесені з житлових приміщень фотелі, 
крісла, стільці чи ослони, які призначені тепер для 
горного сідалища або сопрестолій. 

Наступною важливою ознакою церковного твору 
для визначення його типу є архітектоніка. Так, вже 
взятий за приклад проскомидійник може бути у ви-
гляді ніші, закритої фігурно-профільованими та різь-
бленими дверцятами, підвісної чи наземної шафки, 
із розписаними площинами фасаду, навіть з біблій-
ними сюжетами, зображеннями святих. 

Варто зазначити, що на території дослідження 
впродовж кількох століть Українська Церква зазна-
вала і дотепер спорадично відчуває вплив інших 
християнських інституцій, що пов’язано з релігій-
ними переконаннями й, навіть, політичною ідеоло-
гією. Особливо показовими є тривалі інспірації 
Римо-Католицького костелу, Московської Право-
славної Церкви, й періодично — Словацької Пра-
вославної, Угорської Католицької, Румунської Пра-
вославної Церков. Такий факт є важливим для 

Iл. 2. Арка-виріз (просвіт) з парапетами та стовпцями-свіч ни-
ками вигляд (з боку притвору) церкви с. Гукливий Воловець-
кого  р-ну Закарпатської обл. Фото О. Болюка, 19 серпня 
2009 р. Експедиція відділу народного мистецтва Інституту на-
родознавства НАН України. Публікується вперше
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об’єктивного визначення рівня їхньої експансії, зо-
крема в архітектурі та облаштуванні вітчизняних 
святинь. Тому в діючому храмі можна натрапити на 
окремі конструкції та предмети, властиві іншому 
християнському обрядові, однак, пристосованому 
або використовуваному не за призначенням сучас-
ними релігійними громадами. Відтак потрібно па-
м’ятати, що на формування інтер’єру церкви безпо-
середньо впливали конфесійна приналежність й 
утвердження певних канонів та приписів впродовж 
розвитку християнства. 

Іншим чинником, від якого залежить обладнан-
ня простору храму, є габарити самої будівлі. Роз-
міри приміщень церкви, особливо нави, де мала 
молитись громада, залежали, окрім фізичних мож-
ливостей використовуваного матеріалу, конструк-
тивних прийомів зведення будівлі, естетичних за-
сад її сприйняття, від кількості парафіян. Завдяки 
величині цієї частини церкви, пропорційно визна-
чались площі святилища й притвору, висота пере-
криття та інші особливості будівлі. Обов’язково 
враховували вже визначені параметри престола, 
отворів вівтарної перегородки та іншого обладнан-
ня. Усе це впливало на композиційно-просторове 
облаштування святині, особливо іконостаса, боко-
вих вівтарів, хорів.

Рівень художнього оформлення святині значною 
мірою залежав від можливості громади замовити 
кращих теслярів, сницарів, іконописців. Через слаб-
ку спроможність оплати за роботу фаховим май-
страм парафіяни часто задовольнялись виробами 
непрофесійних митців. Тому інтер’єри храмів пере-
важно диспонують обладнанням, різним за ступе-
нем художньої цінності. Прикметно, що на форму-
вання інтер’єру церкви суттєво впливав і впливає 
фактор відчуття естетики оформлення примі-
щень  — основних та допоміжних. Традиційно вну-
трішній простір української християнської будівлі 
становить, як відомо, пресвітерія (абсида, вівтар, 
святилище) [2, 2 Хр.:7; 17, с. 24, 52—53], нава й 
притвор. Додатковими приміщеннями часто є за-
христія (захристіє) та ґанок (зовнішній притвор), 
й над бабинцем, як верхній ярус, — хори чи емпо-
ра, дзвіниця [21, с. 154—156, 174].

Pозташування багатьох предметів обстави — 
високохудожніх чи звичайних столярних виробів, 
особливо у допоміжних приміщеннях храму, є по-

ширеним явищем. Це пов’язано значною мірою з 
браком площі для зберігання невживаних речей. 
Також мало використовувані предмети різної якос-
ті нагромадились в інтер’єрі церкви як офіра жерт-
водавців, оскільки їх зберігають тривалий час. 
Окремі з таких предметів стають навіть певними 
родинними реліквіями, за якими доглядають мо-
лодші покоління жертводавців, незалежно від ху-
дожньої цінності виробу. 

Окремі твори художнього деревообробництва 
у храмі, починаючи від стаціонарних конструкцій 
до невеличких виробів, можна при потребі транс-
формувати, тобто змінювати конфігурацію абри-
су, або, у випадку негабаритних предметів, тран-
спортувати без зміни їх форми. Відтак виготовле-
не з дерева церковне обладнання, яке береться до 
уваги у систематизації його типів, поділяється за 
ознаками його можливості переміщення (мобіль-
ності), обумовленого як богослужбовими потре-
бами, так і випадковими (практичними) на неру-
хомі (стаціонарні), рухомо-нерухомі (частково ру-
хомі, напіврухомі) та рухомі (мобільні) або з 
іншою назвою — церковні меблі. 

До нерухомих (стаціонарних) конструкцій нале-
жать архітектурні елементи інтер’єра, практично 
усе габаритне обладнання святилища, нави та при-
твору, більшість освітлювальних приладів та типо-
логічних груп релікваріїв. До групи рухомо-не-
рухомих (напіврухомих) конструкцій належать ви-
роби, які мають окремі частини, що рухаються при 
потребі, чи окремі предмети, котрі переміщують в 
особливих випадках — під час процесій або без де-
монтажу у період необхідності проведення ремонт-
них робіт, певних реконструкцій будівлі та інших 
оновлень. Їх становлять насамперед запрестольний 
вівтар, коли є змінними його основні ікони під час 
певних свят; рипіди (флабелуми); тетрапод. Завдя-
ки рухомості Царських й дияконських Врат іконо-
стас належить цій групі облаштування. Рухому гру-
пу дерев’яних предметів облаштування становлять 
(окрім усіх столярних виробів — меблів) ручні 
хрести, переносні аналої, офірна скринька, ставни-
ки (поставці), які переміщують не тільки у відпо-
відних моментах богослужінь. 

Отже, елементи системи художнього дерев’яного 
обладнання інтер’єру церкви у її типології диферен-
ціюються, окрім специфіки розміщення, також за ін-
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шим важливим критерієм — можливістю перемі-
щення (мобільності) чи відзначаються трансформа-
цією деталей, або цілковитою стаціонарністю. 

Остання ознака стосується насамперед конструк-
цій будівлі, які виразно акцентують особливість 
інтер’єру. До типології залучені архітектурні деталі, 
за умови наявності на них, принаймні, найпошире-
нішого виду дерев’яного оздоблення — плоского 
профілювання. Воно найвиразніше проявилось у 
арках-вирізах (переходах) між нефом та притво-
ром, що нагадує арку мурованого храмобудівництва 
ще з періоду античності. Конфігурації отворів мають 
досить широку варіативність, хоча стіни таких пере-
ходів між притвором та святилищем є несучою кон-
струкцією покриття будівлі і, в окремих випадках, 
ще й підкупольного барабана. Варто зазначити, що 
в українському мурованому храмобудівництві у пе-
реходах між притвором та навою не виявлено зна-
чного розмаїття конфігурацій, що свідчить про само-
стійний розвиток такого виду оздоблення у дерев’яних 
церквах. Теслі, прикрашаючи випусти стін ззовні, не 
оминали також оздобити й арку притвору, оскільки 
деревина уможливлювала експериментувати із склад-
ним профілюванням переходів. 

У дерев’яному храмобудівництві відомі сегмент-
на (фрагмент кола), арочна, лінійно-зубчаста, 
сту пінчасто-зубчаста, лінійно-хвиляста, сту-
пін часто-хвиляста форми вирізів (як варіант  — 
хвиляста із осьовим завершенням дармовиса над пе-
реходом), а також в окремих церквах Закарпаття — 
у формі віконних отворів по боках порталу нави 
(Див. Іл. 1.). Розвиток форм вирізів між бабинцем 
та навою походить, очевидно, від віконних та двер-
них отворів житлових будівель, тому останній тип 
арок архаїчний. У найстаріших існуючих церквах ка-
мерність будівель розділяє у нижній частині біля під-
логи огорожа-парапет із входом-порталом й вигад-
ливими вирізами з боків та вгорі [1, с. 17] 1. 

1 Cегментний виріз надпоріжника із вікноподібними отво-
рами луковидного завершення, що нагадують готичну 
форму «ослиного хребта», є у церкві Введення с. Роз-
тока; сегментного завершення — у церкві с. Нересниця 
(з випуклими елементами); арочного — в храмі с. Да-
нилове. Вікноподібні отвори прямокутної форми вияв-
лено у переходах закарпатських церков XV—XVII ст. 
с. Колодне, Середнє Водяне, Олександрівка, Діброва, 
Крайникове. В останній церкві перехід формує трапеціє-
видний портал, прикрашений різьбленням.

Межі притвору й нави інколи визначають, окрім 
фігурного завершення отвору, парапети, складені з 
брусів, що становить вже комбінований тип арок 
(арка з парапетом). Іншим варіантом її оздоблен-
ня, відповідно типом у систематизації обладнання, є 
точені або, навіть, тесані стовпці з виїмками для 
свічок (Гукливе), чи високі стовпці-опори (Пили-
пець, Ізки, Репинне), тому вирізняємо арки зі 
стовпцями (Іл. 2.). Елементи профілювання коло-
нок окремих церков повторюють форми стовпців га-
лерей екстер’єру. Оздоблення переходів стовпцями 
(колонами) круглого січення трапляється у церквах 
«хатнього» (безверхого) типу. 

іконостасна арка, у випадку відносно невисокої 
вівтарної перегородки, візуально сполучає простори 
під перекриттям нави та святилища і уможливлює 
оглядати розписи склепінь у вівтарі. Її вирізували пе-
реважно у вигляді трикутника, трапеції чи окруж-
ності (сегмента) [22, с. 33—34]. 

Подібно до надіконостасної арки (окрім трикут-
ної конфігурації) вирізують в аналогічних абрисах 
отвори трансепта — бокових нефів тоді, коли будів-
лю розширюють чи відразу зводять з просторими 

Iл. 3. Рельєфне зображення херувима на парусах нави церкви 
Архистратига Михаїла, 1903 р. (архітект. Василь Нагірний, 
Олексій Марків з Ценеви – майстер) с. Ясениця Замкова 
Старосамбірського р-ну Львівської обл. Фото О. Болюка, 
15 серпня 2005 р. Експедиція відділу народного мистецтва Ін-
ституту народознавства НАН України. Публікується вперше
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приміщеннями. Також трапляються профільовані ви-
різи входів у ризницю, паламарню.

У дерев’яних церквах XVII — першої пол. 
XIX ст., що донині діють без капітальних ремонтів, 
збереглись оздоблені виїмчастим різьбленням бру-
си — кріплені навхрест стяжки у підкупольному 
просторі апсиди або й хорів для зміцнення конструк-
ції цих частин будівлі 2 [8]. В останньому випадку, 
окрім орнаментальних різьблених смуг чи розет, ін-
коли компоновані написи про майстрів-теслів, дату 
побудови або, навіть, ктитора, що аналогічно інфор-
мації на надпоріжнику порталу притвора 3 [7]. 

Рідкісним є розміщення профілювання й різьблен-
ня на склепіннях нави, — платвах, карнизах, які об-
рамлюють коробове склепіння, або на парусах (ві-
трилах, «пендативах») підкупольного простору 4 
[5; 6]. Взагалі унікальним як для розташування тут, 
на парусах, є рівнокінцевий хрест контурно-
виїмчастої різьби церкви св. влмч. Дмитрія 1757 р. 
с. Луковиця Глибоцького р-ну Чернівецької обл. [4, 
с. 164, 168]. Композиційно він опирається на сим-

2 Балка-стяжка з профілюванням на хорах церкви Собору 
Богородиці 1904 р. (1803) с. Слохиня Старосамбірсько-
го р-ну Львівської обл.

3 Наприклад, бруси апсиди церкви арх. Михаїла 1798 р. 
с. Соснівка (Нанчілка Мала Старосамбірського р-ну 
Львівської обл.).

4 Різьба на парусах нави церкви Різдва Пр. Богороди-
ці 1900 р. с. Підтемне Пустомитівського р-ну Львів-
ської обл. Профільований карниз церкви арх. Михаїла 
1802—1803 рр. с. Гончарів Тлумацького р-ну Івано-
Франківської обл.

волічне зображення церковної бані, в оточенні ледь 
помітних літер «НК». 

Загалом паруси використовували для площин-
них зображень на них євангелістів, біблійних сю-
жетів, орнаментів тощо й не оздоблювали різьблен-
ням. Виняток становить Михайлівський храм 
1903 р. с. Ясениця Замкова Старосамбірського 
р-ну, паруси якого прикрашають після ремонтних 
робіт поч. ХХІ ст. накладні рельєфно різьблені 
смуги у вигляді стилізованого рослинного орнамен-
ту та волют, а також рельєфне зображення херуви-
мів, що свідчить про пошук нових художніх рішень 
церковного інтер’єру 5 [7; 8] (Іл. 3.).

У церквах XVII — першої пол. ХІХ ст. порта-
ли зсередини профілювали не часто, а полотнищем 
дверей були кілька масивних дощок, кріплених ко-
ваними петлями. З другої пол. ХІХ ст. набувають 
поширення набірні рамочно-фільончасті (тафель-
ні) двері із накладними елементами на фільонках 
(тафлях) або модулем є дошка із пазами, укладена 
в раму переважно «у ялинку» та кріплена метале-
вими заклепами-капслями. Двері обох різновидів є 
глухими, тобто не мають отворів-просвітів. У місь-
ких церквах, а згодом, від останніх десятиліть 
ХХ ст., й у сільських, побутують двері із шибами, 
у випадку добудови екзонартексу (зовнішнього при-
твору, ґанку) вони є зовнішніми або внутрішніми — 
тамбурними, для збереження тепла у приміщенні.

Лиштви віконних отворів у середині примі-
щення українських церков оздоблювали порівня-
но з арками-переходами не так часто. Конфігура-
ція віконних отворів переважно була прямокут-
ною, із арковим завершенням, круглою (в апсиді 
та інколи на верхніх ярусах, зокрема на хорах). Ін-
шими силуетами віконних отворів могли бути ла-
тинський хрест або хрест із скісними променя-
ми (поєднання грецького й андріївського хрестів). 
Трапляються лиштви вікон, які профільовані вго-
рі у вигляді виступів, що в міру збагачує худож-
нє рішення площин стін. 

В українських церквах розташування хорів над 
бабинцем чи навою є явищем відносно пізнім, яке 
виникло у результаті переміщення церковного хору 
з крилосів (клиросів, кліросів) — місця його пере-
бування з боків іконостаса на балкони. Конструк-
5 Церква Собору арх. Михаїла 1903 р. с. Ясениця Замко-

ва Старосамбірського р-ну Львівської обл.

Iл. 4. Відмежування балюстрадою солеї від нави у церкві 
Ми колая Чудотворця 1945 р. с. Бистричі Березнівсько-
го  р-ну Рівненської обл. Фото О. Болюка, 31 травня 2010 р. 
Експедиція відділу народного мистецтва Інституту народо-
знавства НАН України. Публікується вперше
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тивні частини хорів можна варіювати відносно їх га-
баритів та просторового розташування. Тому, сто-
совно їх розміщення, відомі хори-балкони над 
навою й бабинцем. В останньому випадку у храмах 
переважно Бойківщини, Підгір’я будували на бабин-
цем емпору — каплицю чи невелику ще одну церк-
ву («теплу церкву»), згодом замінену на хори 6 [3, 
с. 176; 25, с. 204]. Потрібно зазначити, що у церк-
вах ХХ ст. інколи розміщені хори по периметру ба-
бинця (південь—захід—північ), або є невеликі га-
лерейки навколо центрального купола. Отже, роз-
різняють хори нави й хори притвору (бабинця), 
причому останній може мати посередині виступ-
балкон для диригента церковного хору. Підлогу та 
їх парапет тримають балки, які кріпляться на кронш-
тейнах, колонах, або на кронштейнах і колонах. В 
окремих випадках хори нави обмежує стіна горища 
бабинця чи дзвіниці над притвором із вишукано 
профільованим отвором, чи з фігурними застріла-
ми («щоками») одвірка. Парапети хорів у вигляді 
балконів або шалюють вертикально дошками, які 
інколи мають фігурні вирізи, або їх утворює балю-
страда із точених балясин [19, с. 347].

У багатьох православних церквах, особливо Мос-
ковського патріархату, бокові нави, а подекуди і пе-
редіконостасне підвищення обмежені балюстрадою 
чи парапетом з профільованими дошками, — ого-
рожами кліросів і солеї, що візуально відокремлю-
ють їх від середохрестя нави (Іл. 4.). Такі обмежу-
вачі в інтер’єрі храму ускладнюють сприйняття його 
основного обладнання. Вони нагадують подібні ого-
рожі між притвором та навою, проте останні не пе-
решкоджають сприйняттю головного акценту «ко-
рабля вірних» — іконостаса. У випадку, коли сучас-
ною церквою є колишня римо-католицька святиня, 
пресвітеріум від нефа відокремлюють канцеллі, що 
конструктивно ідентичні огорожі солеї. 

Отже, на підставі польових досліджень та теоретич-
них студій церков з’ясовано, що дерев’яне обладнання 
українських храмів значною мірою відноситься до де-
коративного мистецтва й проявилось у декоративно-
ужитковому, рідше — в монументально-декоративному, 
оформлювальному та в окремих випадках наближене 

6 Церква 1609 р. с. Войнилів Калушського р-ну Івано-
Франківської обл. мала на емпорі каплицю, переобладна-
ну згодом на господарське приміщення, з якого через про-
фільований отвір можна потрапити на хори над навою.

до театрально-декораційного. Важливо зазначити, що 
до художньої системи церковного облаштування нале-
жать лише ті дерев’яні твори, які мають високі естетич-
ні ознаки. Столярні вироби без, принаймні, виразних 
пластичних форм не розглядаються, хоч і наповнюють 
інтер’єр храмів достатньо часто. 

Основні критерії такої систематизації загалом 
базуються на використанні (ужитковості) та архі-
тектоніці (естетичних якостях) конструкцій. Вод-
ночас власне завдяки утилітарності церковне обла-
штування різниться від столярних виробів житло-
вих чи громадських (мирських) закладів. Також 
дерев’яне обладнання поділяється у храмі на про-
стори (зони) залежно від їх призначення, що обу-
мовлене літургією та іншими богослужбами. Лока-
лізація предметів у певному просторі (умовному 
полі) визначається так само завдяки стаціонарнос-
ті чи можливості переміщення конструкцій.

Систему стаціонарних площинно-просторових еле-
ментів інтер’єру церкви становлять дерев'яні конструк-
ції будівлі — вирізи у стіні притвору, над іконостасом, 
трансепті; у частинах склепінь — паруси та бруси; 
дверні портали й віконні обрамлення; усі елементи хо-
рів та огорожі частин приміщень. Вони визначаються 
сталістю тектоніки у порівнянні з новаціями конструк-
цій літургійно-богослужбового простору, релігійно-
обрядових треб чи церковно-господарських предметів. 
Варіативність нерухомих елементів інтер’єру проявля-
ється лише у їх силуетно-профільованих та орна-
ментально-різьблених формах. Нерухомі оздоблені ар-
хітектурні елементи інтер’єра церкви є найбільш габа-
ритним облаштуванням, які стають своєрідним тлом 
для дрібніших дерев’яних художніх виробів.
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ON PRINCIPLES IN SYSTEMATIZATION  
OF WOODEN EQUIPMENT  
AND ARCHITECTURAL ELEMENTS 
OF CHURCH INTERIORS
In the article have been considered some criteria used at system-
atization of wooden constructions of the church interiors. An 

attempt has been made to elaborate a kind of typology for temple 
architectural elements decorated with profiling and carvings.
Keywords: architecture, church, interior arrangement, wood, 
art, decor.

Олег Болюк

ОСНОВЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ДЕРЕВЯННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНТЕРЬЕРА ЦЕРКВЕЙ
Рассмотрены критерии систематизации деревянного обо-
рудования церковного интерьера. Представлена типология 
архитектурных элементов храма, украшеных профилиро-
ванием и резьбой.
Ключевые слова: архитектура, церковь, интерьер, обору-
дование, дерево, искусство, декор.


