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Статті Художні вироби з дерева в інтер’єрі храму — 
середовище конструкцій та предметів, одні з 

яких становлять стаціонарну частину культової бу-
дівлі (архітектурні елементи), інші — рухомі й ужи-
вані в богослужбах, — належать до декоративно-
прикладного мистецтва, й треті — до образотвор-
чого мистецтва (скульптурні форми, призначені для 
споглядання, особливого збагачення естетичної на-
солоди і посилення емоційно-духовних переживань). 
Сукупність таких предметів окреслено синонімічни-
ми означеннями: облаштування, обладнання, обста-
ва, опорядження. Перелічений понятійний ряд охоп-
лює усі дерев’яні сакральні, обрядові та ужиткові 
предмети храму, які разом із предметами, створени-
ми з металу, каменю, полотна, глини тощо і зобра-
женням ікон, площинним оформленням інтер’єру 
(що належить вже до монументально-декоративного 
мистецтва), формують цільну духовно-матеріальну 
систему — сакральний простір церкви. Утилітарна 
специфіка церковного освяченого предметного се-
редовища у моменти молитв спільно з ними утворю-
ють ієротопію — просторову ікону [283].

У складному устрої церковного облаштування 
важливе місце займає широке коло художніх виро-
бів, яким, окрім іконостасів, трійць, благословляю-
чих хрестів, дослідники-мистецтвознавці приділя-
ють замало уваги. Спорадичне їх вивчення, окремі 
публікації у періодичних виданнях, узагальнені озна-
чення у монографіях, короткі інформативні тлума-
чення у словниках не вичерпують усієї проблемати-
ки щодо усебічного аналізу цього виду церковного 
облаштування. Такий стан дослідження загострює 
його актуальність. Ще одним аргументом на користь 
активного пошуку та фіксації дерев’яних художніх 
творів у церкві є заміна їх новими предметами і ни-
щення (вилучення) раніше виготовлених. Давні цер-
ковні речі громада не завжди зберігає, тому в інтер’єрі 
окремих храмів складно віднайти зразки облашту-
вання, виготовлені хоча б у кінці ХІХ ст.

Розуміння науковцем, який вивчає художню де-
ревообробку, такої складної системи оформлення ви-
димого дому Божого як місця присутності Господа 
у часі проведення Літургії та богослужб при різно-
манітних требах, для індивідуальних чи колективних 
молитов християн, для теологічного навчання й ін-
ших дійств, пов’язаних з християнським віроспові-
данням, зобов’язує його використовувати міждис-
циплінарний вектор дослідження й володіти низкою 
особливих знань. Адже у пригоді стають корисни-© О. БОЛЮК, 2017
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ми знання з архітектури, декоративно-ужиткового 
й образотворчого мистецтва, історії християнства, 
історії України, етнології, релігієзнавства, теології 
(теософії) та інших допоміжних дисциплін (рестав-
рації, музеєзнавства, джерелознавства тощо).

Такі вступні міркування читачеві подаються з ме-
тою окреслення широти проблематики дослідження, 
яким автор пропонованої статті вже займається впро-
довж тривалого періоду й завершує індивідуальну мо-
нографічну працю «Художні вироби з дерева в ін-
тер’єрі західноукраїнських церков XVII—XXI ст.». 
У процесі вивчення історіографії та матеріальних дже-
рел з галузі українського сницарства нагромадився 
значний корпус спеціальної наукової та науково-
популярної літератури, невелику частину якого тут 
пропонується до уваги. Поза статею залишився ще 
більший відсоток архівних матеріалів, частина біблі-
ографії рукописних та друкованих джерел, а також 
спеціалізовані сайти Інтернет-ресурсу (особливо іно-
земних) через складність в одній публікації хоча б 
згадати увесь перелік позицій.

Отож, у контексті мистецтвознавчого досліджен-
ня церква є взірцем злагодженого симбіозу архітек-
тури з її внутрішнім обладнанням. Дерев’яні вироби 
з виразними художніми ознаками розглядаються і 
як окремий самодостатній твір, і як елемент системи 
обладнання храму. Незважаючи на майже двохсот-
літній пізнавальний та науковий інтерес до україн-
ських церков та їх облаштування, ступінь вивченос-
ті теми і предмета дослідження залишається не ціл-
ком задовільним. Дослідники розглядали насамперед 
генезис планувальної та просторової структур куль-
тових споруд, проблематику їх автентичності чи за-
позичення, конструктивних особливостей та, мен-
шою мірою, окрім іконостасів, — оздоблення 
дерев’яного облаштування церкви. 

Про особливості Літургії й частково специфіку 
обладнання церков у ХІХ ст. щонайбільше писали 
німецькі, французькі, польські дослідники. Така лі-
тература була детально простудійована українським 
вченим Я. Константиновичем і висвітлена у його дво-
томній праці про церковне облаштування [121]. Опи-
раючись на результати спостережень іноземних на-
уковців щодо величезного ареалу християнської де-
номінації візантійського обряду, автор «Іконостаса» 
ґрунтовно прослідкував еволюцію української ві-
втарної перегороди та інших типів облаштування хра-

му. Його праця є якісним прикладом студій церков-
ного мистецтва.

Потрібно зазначити, що опубліковані праці про 
українську церковну архітектуру дають повніше зро-
зуміти ті можливості сакрального будівництва, які 
безпосередньо впливають на формування внутрішньо-
об’ємної організації храму (планувально-просторової 
схеми) чи вказують на оригінальне орнаментально-
пластичне вирішення площин інтер’єру будівлі, що 
підпорядковані системотворчій основі християнсько-
го віровчення — Пресвятій Євхаристії. 

Сув’язь (взаємозв’язок) творчих законів ар-
хітектури та специфіки обладнання внутрішньо-
го простору — один із основних критеріїв вивчен-
ня задекларованої у назві статті проблематики до-
слідження. Одна з важливих докладних праць про 
народне церковне будівництво українців належить 
В. Січинському [210], який наголосив на гармонії 
архітектури і різьбленого декору, особливо на неру-
хомих конструктивно-декоративних деталях, насам-
перед «сохах» (стовпцях), карнизах, одвірках. Дум-
ку про цей тісний зв’язок український дослідник під-
тверджує в інших своїх розвідках [209, с. 103—130; 
211]. Окремі відомості про декоративні елементи цер-
ков й дерев’яні церковні речі, які формують внутріш-
ній їх простір, зазначені у працях вітчизняних та чу-
жоземних дослідників кінця ХІХ — першої пол. 
ХХ ст., зокрема Д. Антоновича, І. Грабаря, А. Ува-
рова, М. Драгана, В. Залозецького, В. і Д. Щер-
баківських, В. Свєнціцької [14; 81; 82; 83; 93, с. 100; 
94, с. 4—7; 95; 96; 194; 195, с. 133—149; 196; 211; 
252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 239]. Ще на по-
чатку ХХ ст. мистецтвознавець о. Іларіон Свєнціць-
кий у своїх дослідженнях порушив актуальні питан-
ня збереження пам’яток українського мистецтва, в 
тому числі церковного [197; 198; 199; 200; 201]. В 
інших його працях увага особливо зосереджена на 
вивченні архітектури, іконопису, гравюри, книжко-
вої мініатюри. Для опрацювання матеріалів про сни-
царство у цій роботі важливими стали відгуки з ви-
ставок й колективна праця тогочасних дослідників 
про Богородчанський (Ски то-Манявський) іконо-
стас [202; 212].

Про символіку орнаменту в дерев’яній архітекту-
рі, залучаючи низку прикладів з українських етно-
графічних земель; генезис, осмислення знаків та їх 
інтерпретацію на фасадах жител і культових споруд 
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аналізує у своїй праці К. Мокловський «Народне 
мистецтво у Польщі» [273], проводячи паралелі по-
між монументальним декором та оздобленням дріб-
них ужиткових речей, зокрема в дереві, кераміці, 
одязі. Втім, гіпотези дослідника опираються на дещо 
надумано значущих впливах польського мистецтва 
на культуру сусідніх народів. І таких прикладів тра-
пляється немало.

Певний внесок у дослідження церков або їх про-
стору простежується в працях іноземних вчених 
цього періоду, зокрема у В. Дідушицького, 
К. і Т. Мокловських, М. Соколовського [266; 272, 
с. 529—558; 280].

У книгах науковців повоєнного радянського пері-
оду XX ст., зокрема С. Таранушенка, С. Безсоно-
ва, Ю. Асєєва, П. Макушенка, Г. Логвина, І. Се-
ніва, П. Жолтовського, В. Самойловича є короткі, 
але важливі археологічні відомості стосовно оздо-
блення церковного облаштування від періоду утвер-
дження християнства у Київській державі до сере-
дини ХХ ст. [21; 89, с. 61—68; 90; 91; 92; 128; 
129; 131; 132; 193; 204; 229; 230].

Серед переконливих результатів С. Таранушенка 
задля порівняння творів церковного мистецтва захід-
них й східних українських земель насамперед ціка-
вили зафіксовані ним ручні хрести та праця про іко-
ностаси Слобожанщини [227]. Тогочасні анотації 
хрестів, сфотографованих у 1902 р. П. Михайлов-
ським та у 1911—1932 рр. С. Таранушенком демон-
струють перші спроби атрибутики українських 
пам’яток. Проте у більшості випадків важливою є 
фіксація породи деревини, що стала основним мате-
ріалом виробу (усі хрести оправлені у срібло) з міні-
атюрними зображеннями. Вівтарні перегороди автор 
розглядає у їх еволюційному поступі, проте акцентує 
на іконописі, згадуючи різьбу побіжно [228]. 

Через важку політичну ситуацію, в якій опини-
лись українські етнічні землі, та експансивне наса-
дження тут єдиної віри крізь бачення Московсько-
го православ’я, з другої половини минулого століт-
тя праць про українське церковне мистецтво 
опу бліковано в поодиноких випадках. У світ вийшли 
лише окремі розвідки та монографічні дослідження, 
в яких оглядово подано сакральне мистецтво. До 
цього періоду належать видання вітчизняних нау-
ковців, зокрема І. Гургули [71], П. Юрченка [259; 
260; 261, с. 46—54; 262; 263], а також українських 

вчених діаспори й близького зарубіжжя, наприклад 
М. Поврозника, К. Шонк-Русича, В. Кармазин-
Каковського, С. Гординського, Т. Геврика, М. Аш-
кіназі, С. Безсонова, М. Колянківського, І. Гвозди, 
Б. Ковачовичової-Пушкарової, І. Пушкара, С. Ко-
вачовичової [22; 27; 57; 58; 67; 112; 113; 114; 118; 
123; 179; 280].

У роботі над мистецтвознавчими міждисциплінар-
ними працями стануть корисними нові припущення, 
невідомі досі інформативні повідомлення, висвітле-
ні у виданнях сучасних дослідників народної архі-
тектури І. Могитича, В. Вуйцика, В. Вечерського, 
Я. Тараса, В. Слободяна, М. Сирохмана, А. Дани-
люка, Р. Сулика, І. Довганюка, М. Сополиги, 
М. Приймича, О. Чуйка [43; 74; 75; 76; 77; 80; 
155, с. 3—8; 156, с. 91; 181; 192; 205, с. 70—75; 
206, с. 186—191; 207, с. 98—101; 213; 214; 218; 
219; 225; 226; 248].

Польський вчений М. Богдан, зосередивши ува-
гу у докторській праці на центральній конструкції 
храму — вівтарі, усесторонньо аналізує його як 
основний об’єкт інтер’єру, куди звернуті молитви 
християн, враховуючи пластику, способи інсоляції та 
штучного освітлення, й, навіть, інтеграції зв’язку 
«вівтар-вірні» [265]. Архітектурно-просторові й 
конструктивні особливості баневих (купольних) цер-
ков з чисельними прикладами храмів західноукраїн-
ських територій висвітлені Р. Гнідцем [65].

Інформативний та ілюстративний матеріал, що 
стосується обладнання католицького храму ідентич-
ного облаштуванню уніатських церков, користаємо 
зі студій святої Літургії о. Павла Щанецького [276]. 
Варто зазначити, що автор наводить приклади тво-
рів літургійно-обрядового призначення храмів Поль-
щі, зокрема казальниць, сакральної ангіопластики, 
які подібні за семантично-іконографічними сюжета-
ми до українських церковних богослужбових атри-
бутів, що переконує про їх тісні взаємовпливи. 

Важливими науковими орієнтирами для моногра-
фії стали праці авторів, які вивчали окремий вид 
декоративно-ужиткового мистецтва — художнє 
деревообробництво (художню деревообробку). З 
усієї розгалуженої структури цього виду мистецтва 
насамперед корисними є книги, що стосуються його 
підвиду — творів, виготовлених з деревини і призна-
чених для обладнання християнського храму. Варто 
погодитись з С. Боньковською, що таку творчість та 
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її результати, які належать до продукту декоратив-
ного мистецтва і залучені до обрядодій, встановле-
них ідеологами Церкви, найдоцільніше окреслити як 
церковне декоративно-обрядове мистецтво [40].

До інформативно наповнених праць, які частково 
висвітлюють еволюцію, типологію, художні особли-
вості дерев’яних декоративно-обрядових творів укра-
їнців належать монографії та статті другої пол. 
ХХ  — поч. ХХІ ст., особливо А. Будзана, М. Моз-
дира, М. Станкевича, Р. Одрехівського, О. Рома-
ніва, М. Гелитович й автора пропонованої публікації 
[25; 28; 30, с. 89—95; 31, с. 208—213; 34, с. 2—17; 
35, с. 511—515; 42; 59, с. 850—858; 73; 102; 103; 
104; 157, с. 588—621; 158, с. 577—583; 159; 169, 
с. 940—943; 170; 186, с. 152—163; 220; 221].

Дослідження А. Будзана «Різьба по дереву в За-
хідних областях України (ХІХ—ХХ)» та М. Ку-
рилича «Гуцульський орнамент» дають змогу про-
водити паралелі зі сучасним «прочитанням» орна-
менту на церковних виробах [126]. Порівняльний 
аспект композицій декору, їх елементів та видів ху-
дожнього оформлення на поверхнях предметів спо-
нукає зазирнути в літературу інших авторів, зокре-
ма Р. Захарчук-Чугай, О. Найдена [99; 164; 185; 
242]. Особливо це стосується облаштування, пло-
щини якого оздоблені контурною, виїмчастою різь-
бою та інкрустацією. Така необхідність пов’язана із 
сучасними варіантами декоративних інтерпретацій, 
що загалом властиво для творчого пошуку.

Важливою теоретичною опорою, зокрема у роз-
робці типології дерев’яного церковного облаштуван-
ня, залишається праця М. Станкевича «Українське 
художнє дерево XVI—XX ст.». Пропонований ал-
горитм пошуку архетипу полегшує обґрунтування 
авторського погляду щодо функціональної, тектоніч-
ної й декоративної ознак обрядово-ужиткового 
дерев’яного предмета церкви.

Ознайомлення із науковим доробком М. Мозди-
ра поглиблює знання про фігуративну церковну плас-
тику та дає змогу проводити переконливі аналітич-
ні паралелі із художніми виробами, матеріалом яких 
є камінь і дерево.

Низка публікацій, що з’явились впродовж остан-
нього часу — чверті століття, — переконує про на-
громадження фактологічного речового матеріалу і 
наративу, стосовно церковного обладнання [41, 
с. 487—597; 62; 63, с. 168—176; 111; 122, с. 321—

330; 183]. Є вже захищені дисертаційні досліджен-
ня, які присвячені окремим типам облаштування хра-
му або його вивчення обмежено територіально [85; 
117]. Насамперед маємо на увазі наукову працю 
В. Одрехівського «Сакральна різьба по дереву в Га-
личині ХІХ — першої половини ХХ століття» 
[170]. У ній визначено два напрямки художніх ознак 
галицького сницарства зазначеного у назві періоду: 
історизм та неостилі, а також вплив традиційного 
народного мистецтва. Типологія дерев’яних бого-
службових предметів, запропонована автором кни-
ги, є логічно обґрунтованою, проте потребує уточ-
нень [32, с. 152].

Одначе, не усі праці, задекларовані як наукові 
та науково-популярні дотримуються цього жанру 
[33, с. 332—334]. Так, книга Б. Тимківа про укра-
їнську ужиткову та сакральну дереворізьбу не ста-
ла фундаментально ю аналітичною роботою стосов-
но цієї проблематики дослідження. Не обумовив-
ши мети й завдань, які ставив перед собою 
Б. Тимків, вивчаючи різьбу, новизна праці вияви-
лась доволі абстрактною.

У роботі над мистецтвознавчими студіями худож-
нього дерева у церкві необхідними є наукові резуль-
тати, які висвітлюють суміжні дисципліни сакраль-
ного мистецтва. Ознайомлення з працями за поді-
бним напрямом дослідження грона науковців відділу 
народного мистецтва Інституту народознавства 
НАН України, а саме — С. Боньковської (церков-
на металопластика), О. Шпак (народне малювання 
на склі, народна ікона, богослужбові друковані ви-
дання, народні гравюри), В. Тарас (Хрестні Доро-
ги), А. Колупаєвої (керамічні хрестильниці); нау-
ковців відділу мистецтвознавства: В. Овсійчука, а 
також О. Сидора, В. Жишковича, О. Ноги, Р. Гри-
малюк, О. Герій, А. Клімашевського та колег зі ін-
ших інституцій дають краще розуміння системи де-
кору сакрального простору та ще не з’ясовані аспек-
ти його вивчення [36, с. 408—414; 37, с. 186—201; 
38, с. 88—89; 39, с. 242—253; 61, с. 473—486; 
69, с. 555—563; 87; 88, с. 540—544; 115, с. 505—
510; 116, с. 655—660; 166; 167; 196; 231, с. 878—
901; 251]. Так, для порівняльного аспекту поміж цер-
ковним дерев’яним облаштуванням та іншими вида-
ми декоративного й образотворчого мистецтва 
важливим науковим базисом може бути монографія 
Т. Кари-Васильєвої [111].
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Художня металопластика сакрального богослуж-
бового посуду, іконографія творів різьблення по кос-
ті, літургійне шитво та інші пам’ятки візантійсько-
го літургійно-обрядового церковно-ужиткового про-
стору значно полегшують простежити формування, 
розвиток й взаємозв’язки усіх родів церковного 
мистецтва, висвітлені у виданнях, зосереджені на 
цій тематиці [279].

Для усебічного визначення системи внутрішньо-
го опорядження церков, зокрема тісний зв’язок по-
між декоративно-обрядовим мистецтвом та 
монументально-декоративними полотнами, об-
разотворчими творами є корисними академічні до-
слідження, а також окремі статті низки вчених. Зо-
крема, у «Монументальному живописі на Україні 
XVII—XVIII cт.» П. Жолтовський детально ана-
лізує малюнки як мурованих, так і стінописи 
дерев’яних храмів [91]. Іконографічний репертуар в 
історичній або символічній редакціях, розгорнутою 
чи стислою програмою зображень дає змогу враху-
вати ймовірність логічної транспозиції окремих ікон 
з площин будівлі на дерев’яне обладнання, а то й 
формує окремих тип обстави. Наприклад, фігура-
тивно-профільне зображення Голгофи іконостаса та 
атрибути мук Христових у деяких церквах впродовж 
ХХ — поч. ХХІ ст. стали самостійним компози-
ційним акцентом інтер’єру.

Для з’ясування системи дерев’яного облашту-
вання та його трансформацій під впливом мистець-
ких стилів важливою книгою слугує «Сакральне 
мистецтво» Х. Желіньського, що опублікована 
1960 р. [282]. Залучивши широкий пласт опрацьо-
ваних джерел, в тому числі документів Ватикану, 
монографічних досліджень з історії християнства, 
церковного мистецтва, періодичних видань Німеч-
чини, Австрії, Франції, Бельгії, Польщі, виданих 
до середини ХХ ст., автор «Штуки сакральної» 
докладно та обґрунтовано подає костельні припи-
си не тільки щодо архітектури, інженерії, споря-
дження, реманенту, начиння, облачень і усіх додат-
кових речей храму, а й тлумачення християнської 
іконографії та їх типів, в тому числі марійних, іко-
нографічну костюмологію, наводить вибіркові ка-
нони щодо облаштування та оздоблення святині. 
На основі символів та семантичних понять Х. Же-
ліньський вказує на умовну пластичну тематику в 
костелах. Оскільки символіка обох основних гілок 

християнства споріднена, таке фундаментальне 
опра цювання стало неоціненно важливим для да-
ного дослідження у контексті порівняльно-семан-
тичного аналізу творів дерев’яного облаштування 
церков та костелу. Тут стає помічним і польсь ко-
латин ський словник сакрального мистецтва, що в до-
датках «Сакрального мистецтва».

Особливий акцент в науковій міждисциплінарній 
праці варто спрямовувати на мистецтвознавчу літе-
ратуру, присвячену церковному облаштуванню, його 
генезису й декору, не лише з галузі декоративного, а 
й образотворчого мистецтва, зокрема іконографії. 
Насамперед, цінними є розвідки вчених ХІХ — поч. 
ХХ ст., особливо Л. Вербицького, А. Уварова, Н. Кон-
дакова, А. Грабара, Ф. Вовка; пізнішого періоду — 
авторів середини минулого століття та останніх деся-
тиліть: Я. Константиновича, Д. Степовика, Я. За-
паска [53; 68, с. 188—200; 97; 98; 119; 120; 121; 
124, с. 201—204].

З іконографією у церковному мистецтві нероз-
ривно пов’язана символіка зображень. В онтоло-
гічному аспекті важливою працею є книга «Світ 
християнської символіки» монахині-бенедиктинки 
Д. Форстнер, перекладена колективом польських 
науковців В. Закревської, П. Пахцярека, Р. Турин-
ського, Т. Лозинської [269]. Космічні явища, ка-
міння і метали, рослини та тварини, харчі, предмети 
і споруди, міфологічні персонажі античності, части-
ни та органи людського тіла докладно описані й по-
яснені автором з огляду біблійних текстів і апокри-
фів. Книга Д. Форстнер особливо цінною є також 
із міркувань опрацьованого авторкою значного кор-
пусу наукової літератури світових вчених, присвяче-
ного християнській семантиці. 

Однією з фундаментальних праць початку ХХ ст. 
про параментику вважаємо монографію магістра те-
ології, прелата Луцької та Житомирської катедри, 
ректора римо-католицької Духовної академії Л. Жар-
новецького [281], який, аналізуючи історіографію 
теми, опирався на своїх попередників у досліджен-
ні, переважно німецьких та французьких авторів. Тут 
важливим матеріалом у сенсі заявленого у титулі до-
слідження є трактування символіки кольорів, ужи-
ваних в християнстві й формованих впродовж його 
розвитку. Описуючи параментику для накриття 
предметів обстави, Л. Жарновецький докладно зга-
дує усталені їх форми.
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Подібну проблематику кольору в українсько-
му образотворчому мистецтві, насамперед са-
кральному, розглянуто В. Овсійчуком [168]. 
Укра їнський вчений на прикладі вітчизняних ше-
деврів іконопису звернув увагу на символічну 
фун кцію барв та їх інспірацію на емоційно-чуттєве 
сприйняття глядача.

Наукова література зарубіжних вчених, що погли-
блено вивчали християнське мистецтво та його сим-
воліку — Дж. Белдока, А. Бастриковського, 
Б. Демб-Каліновської, Х. Борхгрев, П. Флоренсь-
кого, Дж. Гарпуса, Є. Радоса, А. Ленгера, В. Ґреш-
лика, доповнює окреслену теоретичну базу дослі-
дження археологічними, етнографічними, істо рико-
культурними розвідками й допомагає з’ясувати 
окремі теологічні питання [264, с. 232—236; 267, 
с. 176—184; 268; 271; 274, с. 198—200; 277, 
с. 283; 278, с. 209—222]. 

Фахові та призначені для широкого загалу чита-
чів періодичні видання минулих століть й сучасні ча-
сописи, наприклад «Древности Украины», «Киев-
ская старина», «Старожитності», «Діло», «Світло», 
«Наше слово», «Наша хата», «Czasopiśmotechniczne», 
«Пам’ятки України» [174; 175; 176; 177], «Народ-
на творчість та етнографія», «Будуємо інакше» тощо, 
варто опрацьовувати задля аналізу перманентних пу-
блікацій, що стосуються церковного мистецтва, го-
ловно сницарства [101, с. 18—20]. На їх сторінках 
трапляються фрагментарні відомості щодо похо-
дження пам’ятки, особливостей технології виготов-
лення чи імена майстрів.

Ґрунтовного вивчення потребують окремі номери 
спеціалізованих журналів й газет, вісників чи бюле-
тенів, які видають освітні й дослідницькі інституції. 
Серед них корисними у дослідженні є «Вісник Укр-
західпроектреставрації», «Галицька брама», «Вісник 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв», 
Вісник Національного уні верситету «Львівська полі-
техніка», бюлетень реставраційних майсте рень, «Мис-
тецтвознавство» Спілки критиків та істориків мисте-
цтва, у яких опубліковано статті про народне й про-
фесійне декоративно-ужиткове мистецтво і дизайн 
[44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 135; 136; 137; 
138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148, 
149]. Необхідно зосередити увагу також на усіх но-
мерах часопису Інституту народознавства НАН 
України «Народознавчі зошити».

Узагальнено-теоретичними й водночас джерело-
знавчо-ґрунтовними статтями і матеріалами про цер-
ковне мистецтво позиціонують збірники праць Ко-
місії архітектури та містобудування, меншою кіль-
кістю — Секції етнографії і фольклористики, що 
видає Наукове товариство імені Шевченка у Льво-
ві [98]. Постійні автори збірника — архітектори й 
мистецтвознавці (М. Бевз, О. Боднар, О. Бойко, 
С. Боньковська, Р. Гнідець, Ю. Диба, Ю. Криво-
ручко, В. Тарас, Я. Тарас, В. Чепелик та інші нау-
ковці), публікують виявлені пам’ятки, власні дослі-
дження останнього часу. 

Еволюція українського сницарства, іконопису, а 
також історія християнства та його храмів зосеред-
жені у матеріалах конференцій, щорічниках і збірни-
ках праць, завдання яких спрямоване на оприлюд-
нення нових наукових розвідок. Широке коло 
з’ясованих питань з історії церковного мистецтва по-
черпнуто у публікаціях щорічних матеріалів Міжна-
родної конференції «Історія релігій в Україні», орга-
нізованої філією Львівського музею історії релігії — 
Інститутом релігієзнавства, Львівським відділенням 
Інституту української археографії та джерелознав-
ства ім. М. Грушевського НАН України, відділен-
ням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Ско-
вороди [105; 106; 107; 108; 109; 110]. Важливі пи-
тання дослідження, що стосуються особливо 
атрибуції пам’яток, уточненої завдяки новітнім ар-
хеологічним результатам, палеографії та іншим ме-
тодам вивчення сакрального мистецтва перманент-
но висвітлюють виголошені доповіді та опублікова-
ні праці у збірниках конференцій різного гео графічного 
рівня [29; 66; 79; 134; 150; 154; 165; 187; 224; 241]. 
У зазначених працях викладено також гіпотези щодо 
перспектив розвитку церковного мистецтва та їх но-
вацій [31, с. 99].

Окремі збірники, що присвячені тому чи іншому 
етнографічному регіону, повідомляють про локальні 
мистецькі процеси певної території. Необхідними у 
роботі мистецтвознавця є часописи інституцій, які 
популяризують художні явища Східної Галичини, 
Північної Буковини, Закарпаття, Волині, Полісся, 
Західного Поділля. Наприклад, цінними для розу-
міння проблем становлення, розвитку трансформа-
цій церковного мистецтва бойків та їх найближчих 
сусідів є статті у «Сакральному мистецтві Бойків-
щини», «Бойківщина», «Бойки», «Дрогобицькі хра-
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ми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях» 
[84; 188; 189; 190; 191]. Ікономалярство й сницар-
ство волинян, поліщуків висвітлюють щорічники, які 
видають інституції цих країв. Так, на сторінках «Во-
линської ікони», «Минуле і сучасне Волині та По-
лісся», «Архітектурна спадщина Волині» трапля-
ються дослідження про церковні пам’ятки у мисте-
цтвознавчому, етнографічному, культурологічному, 
історичному аспектах [20; 54; 55; 151]. 

В історіографії про церковне мистецтво важливе 
місце займає збірник наукових праць «Апологет» 
[15; 16; 17; 18; 246]. У щорічнику публікуються 
статті про нові дослідження сакральних творів, їх 
реставрацію, колекції приватних збірок.

Відомості про дерев’яне облаштування церкви ін-
коли трапляються і у музеєзнавчих збірниках [127; 
161; 162]. Вони уможливили ознайомитись з історією 
створення та розвитку музею, фонду або окремої ко-
лекції, а також поданою музейним працівником атри-
буцією пам’ятки, дистанційно уточнити чи звірити її 
інвентарні номери. 

Автор статті активно послуговувався й надалі ко-
ристується енциклопедичними довідниками, теоло-
гічними, архітектурними, мистецтвознавчими слов-
никами для уточнення чи звіряння тих чи інших по-
нять та дефініцій, а також пам’яток церковного 
мистецтва [19; 78; 130; 133; 180; 182; 215; 217; 240, 
с. 70—71, 126—127; 275]. Короткі відомості, при-
таманні довідковій літературі, допомогли економити 
робочий час та пришвидшувати нові пізнання у га-
лузі дослідження.

Окремим напрямом мистецтвознавчих студій сто-
совно церковного мистецтва можуть бути рукописи 
захищених дисертацій та авторефератів [62; 64; 100; 
117; 125; 172; 235]. Такі джерела дають можливість 
нівелювати сумнівні власні мистецтвознавчі спосте-
реження стосовно низки відомих пам’яток; крізь 
призму досліджень дисертантів ознайомитись з но-
вими творами.

Серед християнської літератури першочерговим й 
неоціненним джерелом знань, окрім Христового 
вчення, Божих заповідей, пророчих настанов, про 
давні сакральні споруди є Святе Письмо [203]. У 
контексті поставленої проблематики важливі вірші, 
де вказується про спорудження жертовників, Господ-
ні повчання будівництва скинії для Його свідоцтв та 
жертвоприношень, мурування Соломоном храму для 

ковчега та інших старозавітних подій, де є згадки про 
зведення сакральних споруд. Тут достеменно вказа-
но про необхідний матеріал, розміри та порядок ви-
готовлення, освячення, догляд й проведення обрядо-
дійств над священними предметами скинії. Згідно з 
давніми манускриптами, іншою віхою в розвитку цер-
ковного облаштуваня були часи апостольських діянь, 
коли християни застосували для богослужб та цер-
ковних треб приміщення приватних домів одновірців 
і римських базилік [234]. Останні використовува-
лись як місця публічних зібрань для суду у централь-
ному нефі та торгівлі й біржових операцій — у боко-
вих. У дослідженні вартими уваги стали апокрифи — 
неканонічні історичні оповіді про земне життя 
Христа і його учнів та інша церковна література 
останніх століть [163; 216; 243; 279, с. 64—79]. 

Архітектуру християнських споруд та їх обладнан-
ня частково ілюструють археологічні артефакти, ре-
конструкції втрачених фрагментів знахідок і гіпоте-
тичні припущення на підставі збережених манускрип-
тів й інших першоджерел. Серед них мають значення 
Остромирове Євангеліє 1056—1057 рр. (ілюстрації 
пульпітів біля євангелістів), Галиць ко-Волинський лі-
топис ХІІІ cт., Лаврентіївський літопис 1377 р., Ра-
дзивіллівський літопис кінця XV ст. (низка мініатюр 
з балдахінами, троновидними сидіннями, архітектур-
ним стафажем), Густинський літопис початку XVII ст. 
та інші списки (зведення) [26; 56]. 

До писемних пам’яток також належить рукопис-
на й друкована церковно-богослужбова література: 
Євангеліє, Служебник, Требник, Тріодь, Октоїх, 
Мінеї та ін., які містять не тільки корисну текстову 
інформацію, що стосується обладнання храму, а й 
гравюри, де зображено предмети церковного 
інтер’єру. Щоправда такі ілюстрації дають загаль-
ну уяву про окремі художні вироби для церкви, най-
частіше — меблі для сидіння та писання, рідше — 
престоли, оскільки зображення гравера є авторською 
інтерпретацією реалій. Проте канонічно усталені ре-
комендації іконографічних зображень черпаємо з 
«Настанов» щодо церковного живопису ієромонаха 
Діонисія Фурнографіста [86].

Важливим інформативним джерелом стали шема-
тизми й візитації [60; 157, с. 588—621; 244, 
с. 173—202; 249]. Такі церковні документи, у яких 
стисло відображено статистику історії парафії, наяв-
них особливостей архітектури церкви та її внутріш-
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нього обладнання. Завдяки візитаційним актам мож-
на відстежити орієнтовний час виникнення у храмі 
окремого предмета обстави. 

Спільний генезис обладнання храму двох найпо-
тужніших гілок християнства — католицизму та ор-
тодоксії, — від початку виникнення віри у Христа, 
адаптації громадських будівель античного світу для 
святинь у періоди її становлення, перших століть мі-
сіонерства до розколу 1054 р., згодом незалежний 
розвиток опорядження аж до поступової злуки час-
тини православ’я з латинниками в унію, та його 
спільні ознаки впродовж наступних століть до сьо-
годні, зумовлюють студіювати напрацювання вітчиз-
няних і зарубіжних науковців минулого й сьогоден-
ня, які висвітлюють історичний розвиток греко-
католицької Церкви, що є найчисельнішою на 
західноукраїнських теренах [13; 70; 171; 178; 184; 
223]. З іншого боку стверджені Українською Пра-
вославною Церквою канони щодо інтер’єрів її хра-
мів вплинули також на особливості їх дерев’яного 
обладнання. Відтак, для опрацювання історичної 
частини праці важливо враховувати факти, виявле-
ні дослідниками в архівних джерелах [24; 152; 153; 
173; 237; 247; 266].

Ілюстративні джерела становлять важливий кор-
пус матеріалів, які поділяються на кілька частин. Од-
нією з них є іконографія архітектурних споруд та цер-
ковного облаштування, що збережена у сакральному 
малярстві регіону й сусідніх країн. Сакральне маляр-
ство, як і гравюри рукописних книг, слугують опосе-
редкованим джерелом візуалізації дерев’яного облад-
нання церкви, отож повноцінним документом того-
часного умеблювання святині вважати не можна.

Корисними для ретроспективного огляду є катало-
ги виставок та опубліковані відгуки про них, а також 
видані альбоми з репродукціями раритетів музеїв і 
приватних збірок [23; 72; 160; 222; 238; 245].

Для автора публікації неоціненним матеріальним 
першоджерелом є збережені речові пам’ятки мону-
ментального і прикладного мистецтва, зібрані, на-
приклад, в Музеях народної архітектури та побуту 
у Львові, Києві, Чернівцях, Ужгороді, у краєзнав-
чих, етнографічних, художніх музеях названих міст 
й Івано-Франківська, Тернополя, районних центрів 
(Дрогобича, Самбора, Турки, Стрия, Миколаєва, 
Жовкви, Коломиї, Косова, Чорткова, Борщова, Га-
лича, Путили тощо), містечок та сіл, а також в фі-

ліях музеїв, наприклад, в Олеському замку, Золо-
чівському замку, Червоноградській філії Львівської 
картинної галереї.

Сучасне дерев’яне церковне облаштування варто 
аналізувати на основі вивчення об’єктів на місці, а 
також за допомогою інтерв’ю у авторів виробів; за-
вдяки огляду та фотографій технічних креслень, стен-
дів дипломних робіт художніх навчальних закладів 
чи іншої документації.

Враховуючи усі прямі та опосередковані чинники 
виникнення й розвитку феномену українського цер-
ковного мистецтва, у дослідженні, окрім теорії, не-
обхідно послуговуватись загальнонауковим емпірич-
ним методом. Він широко застосовувався, напри-
клад, при опрацюванні результатів польових 
досліджень автора. Користуючись безпосереднім 
спостереженням вдалось помітити уніфіковані озна-
ки художніх виробів та їх унікальні особливості. 
Опис предмета, як ще один важливий метод дослі-
дження, дав змогу виявити важливі специфічні озна-
ки творів, що, в свою чергу, уможливило підтвер-
дження чи спростування окремих думок про копію-
вання, запозичення та інтерпретацію взірця. 
Особливості виробу якнайповніше виявлялися ме-
тодом вимірювання. Уточнення досягалися при без-
посередньому спостереженні з використанням 
технічно-оптичних та фіксовано-відтворювальних 
звукових й зображальних пристроїв під час комп-
лексних мистецтвознавчих експедиційних дослі-
джень 1995—2011 рр. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12]. Тож значний відсоток матеріалу, який залу-
чається до історіографічного опису, належить польо-
вим джерелам. Замальовки, креслення й світлини 
оздоблених деталей пам’яток фіксуються методом 
інвентаризації (опису) та технічної документації 
(креслення з вимірами, світлини).

При будь-якому рівні вивчення проблеми — ем-
піричному, експериментально-теоретичному чи 
узагальнено-теоретичному, варто пам’ятати, що спе-
цифіка вивчення монументального церковного мис-
тецтва та конструкцій інтер’єру храмів українських 
земель, як і дослідження суто сакральної архітекту-
ри, обумовлена складними історичними й політич-
ними подіями. Передусім, історико-релігійними осо-
бливостями краю; соціально-побутовими умовами, 
які опосередковано впливали на трансформацію об-
ладнання внутрішнього простору святинь. До важ-



1027Мистецтвознавчі студії художніх виробів з дерева у церкві: короткий огляд історіографії проблеми

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (137), 2017

ливих формотворчих факторів відносимо також ав-
тентичний колорит та пов’язані з ним художньо-
естетичні вподобання, які вирізняють церковні 
твори українських осередків з-поміж інших, як-от 
польських чи румунських.

Таким чином, основними критеріями (векторами) 
студій наукової літератури, де хоча б частково висвіт-
лювалась проблематика функцій художнього дерева 
у сакральному просторі, є архітектура (взаємо зв’язок 
творчих законів архітектури і специфіки обладнання 
внутрішнього простору); мистецтво знавство, зокре-
ма спеціальність — декоративно-прикладне мисте-
цтво (насамперед, художня деревообробка і як допо-
міжні — інші види ужиткового мистецтва), а також 
спеціальності — образотворче мистецтво і 
монументально-декоративне мистецтво (зв’язок по-
між ними та декоративно-обрядовим мистецтвом). 
Тут важливими дисциплінами є вивчення іконогра-
фії та семантичної суті зображень. Варто послугову-
ватись неоціненними знаннями реставраторів й му-
зейних працівників.

Колективні монографії, одноосібні авторські пра-
ці у вигляді книг, статей, доповідей чи навіть ко-
ротких повідомлень, — класифікаційний ряд пу-
блікацій, які зобов’язують науковця максимально 
відстежувати нові інтелектуальні ідеї, пропонува-
ти власні концепції, що згодом можуть перерости 
в усталені теорії.
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Oleh Boliuk

WOODEN CHURCH ARTWORKS  
ART CRITICISM: HISTORIOGRAPHICAL 
PROBLEMS` SHORT REVIEW
It is given a shirt review of specialized literature of native scientists 
from the field of architecture, art criticism, ethnology, culturolo-
gy, history and religious studies, which include information about 
Ukrainian churches` wooden artworks equipment. Attention is 
paid to selected published works. Foreign literature, periodicals 
and Internet-resources didn`t took into account in the article.
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ment, Ukraine.
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СТУДИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ДЕРЕВА В ЦЕРКВИ:  
КРАТКИЙ ОБЗОР  
ИСТОРИОГРАФИИ 
Дано сжатый аналитический обзор специальной лите-
ратуры отечественных учёных из области архитектуры, 
искусствоведения, этнологии, культурологии, истории 
и религиеведения, где присутствует информация о ху-
дожественных изделиях из дерева, которые предназна-
чены для убранства украинских церквей. Внимание об-
ращено на выбранные печатные издания. Иностранная 
литература, периодика и Интернет-источники в статье 
не учтены.
Ключевые слова: резьба, дерево, изделие, храм, церковь, 
убранство, Украина. 


