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LITURGICZNE ASPEKTY KSZTA TOWANIA WN TRZ 
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Streszczenie. Powojenna architektura cerkiewna w Polsce zasadniczo tworzona jest 
w dwóch konwencjach – o formach konsekwentnie nawi zuj cych do tradycyjnych oraz 
o formach od tych wzorców zdystansowanych. W artykule przedstawiono sposób kszta -
towania wn trz cerkwi pierwszego typu. Skoncentrowano si  na pe nionej przez nie funk-
cji liturgicznej oraz przybli ono zwi zan  z tym symbolik . Zauwa ono zjawisko zaniku 
tradycyjnego przeznaczenia prothesis, a tak e przejmowania funkcji proskomidionu przez 
sanktuarium.

S owa kluczowe: architektura sakralna, cerkwie, wi tynie wschodnie

WST P WRAZ Z CELEM I HIPOTEZ  BADAWCZ

Liturgia w Ko ciele prawos awnym ma na celu oddanie czci Bogu, uwielbienie Go 
w przychodz cym na o tarz Chrystusie. Od X wieku chrze cija ski Wschód odnosi poj cie 
„liturgii” wy cznie do Ofiary Eucharystycznej [Kurek 1997]. Teksty liturgiczne w swym 
zasadniczym zr bie s  niezmienne1, jedynie niektóre elementy akcji liturgicznej kszta to-
wa y si  do X wieku. Kszta t liturgii formowa  si  na gruncie kultury i j zyka greckiego, 
czerpi c jednocze nie z tradycji sakralnych Bliskiego Wschodu – Antiochii, Jerozolimy, 
Kapadocji. Architektura sakralna wykszta ci a równolegle typ wi tyni krzy owo-kopu-
owej na planie krzy a greckiego (Bizancjum). Jak pisze Kurek [1997, s. 115]: „Podobnie 

jak przez stulecia nie zmienia a si  liturgia, tak w zasadniczej formie nie zmienia a si  
wi tynia wschodniochrze cija ska. Zdaniem badaczy wiadczy to najdobitniej o dosko-

na ej harmonii i sko czono ci procesu, który do niej doprowadzi , a w konsekwencji 
tak e do zamkni cia si  na wszelkie próby wprowadzenia nawet najmniejszych zmian”. 

1 Do dzi  liturgia w Ko ciele prawos awnym odbywa si  wed ug tekstów wi tego Jana Chryzosto-
ma – Z otoustego (350–407) oraz wi tego Bazylego Wielkiego (329–379).
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Rzeczywi cie wi tynia bizanty ska by a form , na podstawie której tworzy y si  cer-
kwie na Rusi, a i dzi  architekci odwo uj  si  do tego wzorca. Osi gni cie doskona ej har-
monii wi tyni bizanty skiej nie musi jednak skutkowa  zamkni ciem na wprowadzenie 
zmian. Przyk adem s  wi tynie autorstwa Aleksandra Grygorowicza: Podwy szenia 
Krzy a wi tego w Ja ówce na Podlasiu [Wo niak 2010a] i wi tej Trójcy w Hajnówce 
[Wo niak 2010b]. Pierwsza zbudowana jest w uk adzie krzy owo-kopu owym, z prze-
kszta conym wspó cze nie, wr cz modernistycznym centrum kopu owym, doskonale 
zintegrowanym z tradycyjn  bizanty sk  przestrzeni . Druga opiera si  na twórczo prze-
kszta conej bizanty sko-ruskiej koncepcji krzy owo-kopu owej, ci le zintegrowanej 
z elementami wspó czesnej modernistycznej my li architektonicznej [Wo niak 2010b].

Akcja liturgiczna w Ko ciele wschodnim ma bogat  opraw  w postaci piewu, ele-
mentów wystroju wn trza i architektury. Jej celem jest wywo anie odpowiedniego uspo-
sobienia wewn trznego wiernych – nastawienia ich umys u, psychiki, a tak e nawi zanie 
ywego kontaktu z liturgi . Jednym z wa nych elementów oprawy liturgii jest architek-

tura wn trza wi tyni, cho  jak podaje Jan Kurek za Jerzym Nowosielskim [Kurek 1997, 
s. 115]: „...ka dy gest, a tak e sposób kszta towania wi tyni wspó istnieje w liturgii, jest 
t  liturgi ...”. Architektura wn trza cerkwi zatem nie tylko s u y liturgii, ale pe ni w niej 
okre lon  funkcj , wspó tworzy t  liturgi . Celem opracowania jest okre lenie, na ile 
wspó czesne wn trza badanych wi ty  spe niaj  przypisane im tradycj  funkcje, a hi-
potez  badawcz  jest wyst powanie zjawiska zanikania tradycyjnej, liturgicznej funkcji 
prothesis.

Pierwsz  cz ci  mszy s  obrz dy wst pne (przygotowanie darów ofiarnych), tzw. pro-
skomidia. Odbywaj  si  one w pó nocnym pomieszczeniu s siaduj cym z sanktuarium, 
zwanym prothesis. Prothesis oraz diakonikon, czyli analogiczne po udniowe pomieszcze-
nie, s siaduj ce z sanktuarium, nazywaj  si  cznie pastoforiami. Pastoforia za  razem 
z sanktuarium tworz  trójdzielne prezbiterium. W sanktuarium umieszczony jest o tarz, 
nad którym odbywaj  si  najistotniejsze modlitwy eucharystyczne, urzeczywistniaj ce 
obecno  Chrystusa. Dlatego te  ogranicza si  wst p wiernym do tego naj wi tszego 
miejsca (mi dzy innymi poprzez zakaz wst pu kobiet). Wn trze wi tyni prawos aw-
nej musi spe nia  ponadto wymagania kanonicznej trójdzielno ci: narteks (przedsionek), 
nawa (pomieszczenie dla wiernych) i sanktuarium. Sanktuarium od nawy oddzielone 
jest przegrod . W naszej kulturze najcz ciej ma ona form  ikonostasu. Starsz  form  
przegrody jest templon2. Od V wieku ikonostas powi ksza  swoje rozmiary, pod koniec 
VI wieku posiada  ju  troje drzwi [Kurek 1997]. Przekszta cenie templonu w ikonostas 
nie przebiega o jednocze nie we wszystkich krajach. Mo na umownie przyj , e nast -
pi o to w okresie mi dzy IX a XIV wiekiem. W strukturze ikonostasu g ówn  rol  odgry-
waj  ikony Chrystusa i Matki Bo ej.

Przeniesienie darów ofiarnych z ertwiennika (sto u ofiarnego) w prothesis do sank-
tuarium odbywa si  przez drzwi diako skie, kilkustopniowym podwy szeniem przed 
ikonostasem, zwanym sole , i dalej przez rodkowe carskie wrota. Procesja ta, zwa-
na Wielkim Wej ciem, powinna odbywa  si  z nale yt  powag  i ekspozycj , a tak-
e mie  uroczysty charakter (bez zak óce  spowodowanych ciasn  lub nadmiernie 

skomplikowan  tras  przej cia procesji) – jest to cz  liturgii mszalnej. Gwarantem ta-

2 Prostsza od ikonostasu niepe na przegroda o tarzowa.
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kiego charakteru procesji od strony architektonicznej jest okaza a, szeroka solea, po któ-
rej obu ko cach znajduj  si  klirosy – miejsca dla chóru, pe ni cego w akcji liturgicznej 
istotn  rol . Wymiar prze ycia sakralnego w czasie liturgii buduje architektura wn trza. 
Pocz wszy od planu, w który wpisany zostaje krzy  (najcz ciej grecki), poprzez bi-
zanty skie sklepienia kolebkowe, a sko czywszy na bizanty skim centrum kopu owym 
(pendentywy z hemisferyczn  lub cebulast  form  kopu y, najcz ciej na walcowym b b-
nie). Istotne znaczenie dla budowania klimatu modlitwy maj  równie  rozpisy ikonogra-
ficzne w centrum kopu owym i na cianach wi ty .

MATERIA  I METODY

Badania, poprzedzone rozeznaniem literatury przedmiotu, przeprowadzono meto-
d  obserwacji in situ oraz dokumentacji rysunkowej i fotograficznej. Pozyskany w ten 
sposób materia  poddano krytycznej analizie. Badane cerkwie to wi tynie wybudowane 
w Polsce po II wojnie wiatowej, o architekturze ci le nawi zuj cej do wzorców bizan-
ty skich i ruskich. W niniejszym artykule analiza architektury wn trza i jej wp ywu na 
liturgi  zosta a ograniczona do tych elementów, które bezpo rednio zwi zane s  z liturgi  
mszaln .

Pierwsz  badan  wi tyni  jest cerkiew Podwy szenia Krzy a wi tego w Ja ów-
ce na Podlasiu, zbudowana w latach 1959–1962, autorstwa Aleksandra Grygorowicza. 
Przestrze  cerkwi opiera si  na bizanty skim uk adzie krzy owo-kopu owym, na planie 
krzy a greckiego (rys. 1), z kolebkami (rys. 2). Dwa okr g e pomieszczenia pastoforiów 
umieszczone zosta y w sposób pozwalaj cy na atwe, czytelne poprowadzenie proce-
syjnego Wielkiego Wej cia. Zdecydowanie podwy szona wzgl dem posadzki nawy, 
koncentrycznie ukszta towana solea z okr g  ambon  (rys. 3), prawid owo wyekspo-
nowan , u atwia przebieg procesji. Ukszta towanie przestrzeni pó nocnego pastoforium 
pozwala wiernym na penetracj  wzrokow  pomieszczenia podczas tzw. proskomidii. 
Umieszczono tam tak e zewn trzne drzwi ze wzgl du na blisko  domu parafialnego. 
Jednak, jak wida  na planie, stó  ofiarny postawiono w pó nocnej cz ci sanktuarium 
(rys. 1). W praktyce prothesis pe ni funkcj  zakrystii, a ertwiennik umieszczony w pó -
nocnej cz ci sanktuarium na wprost drzwi diako skich równie  swobodnie umo liwia 
poprawne dzia ania liturgiczne zwi zane z obrz dem proskomidii i Wielkim Wej ciem. 
Cerkiew posiada tradycyjn  apsyd , która symbolizuje przyj cie Chrystusa. Apsydalne 
okna umieszczono symetrycznie po bokach osi g ównej.

Drug  rozpatrywan  wi tyni  jest cerkiew Narodzenia Przenaj wi tszej Bogurodzi-
cy w Gródku na Podlasiu (1946–1969), autorstwa projektanta o nazwisku Mieszkowski3. 
Równie  ona zosta a zbudowana na bizanty skim planie krzy a greckiego, który po do-
stawieniu wie y przekszta ci  si  w krzy  aci ski (rys.  4). Wschodnie rami  krzy a jest 
obszern  apsyd  (rys. 5 – widoczne tak e kolebki i pendentywy). W apsydzie brakuje 
jednak tradycyjnego osiowo umieszczonego okna. Niewysoka przegroda, oddzielaj ca 
naw  od prezbiterium, podkre la ich jedno  przestrzenn . Pastoforia rozmieszczone s  
symetrycznie, mi dzy ramionami krzy a. Prothesis od pó nocy i diakonikon od po udnia 

3 Nie jest znane imi  projektanta cerkwi [U cinowicz 1997].
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Rys. 2. Ja ówka, cerkiew Podwy szenia Krzy a wi tego, wn trze (fot. K. Wo niak)
Fig. 2. Ja ówka, interior of Exaltation of the Holy Cross Orthodox Church (photo K. Wo niak)

Rys. 1. Ja ówka, plan cerkwi (rys. K. Wo niak, na podstawie oryginalnego projektu)
Fig. 1. Ja ówka, Exaltation of the Holy Cross Orthodox Church (drawing by K. Wo niak)
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Rys. 3. Ja ówka, cerkiew Podwy szenia Krzy a wi tego, solea i ambona (fot. K. Wo niak)
Fig. 3. Ja ówka, interior of Exaltation of the Holy Cross Orthodox Church (photo K. Wo niak)

Rys. 4. Gródek, plan cerkwi (rys. K. Wo niak na podstawie U cinowicz [1997])
Fig. 4. Gródek, plan of Sacrosanct Mother of God Nativity Orthodox Church (drawing by 

Krzysztof Wo niak)
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oraz sanktuarium tworz  uk ad odpowiadaj cy kanonom. Prothesis jest wykorzystywane 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jednak brak drzwi do nawy uniemo liwa wiernym 
kontakt wzrokowy z ertwiennikiem podczas obrz du proskomidii. W tpliwo ci budzi 
do  d uga droga kap ana z darami ofiarnymi od sto u ofiarnego do drzwi diako skich, 
któr  przechodzi kap an podczas podejmowania procesji Wielkiego Wej cia (cz  nie-
widoczna dla wiernych – przebiega za ikonostasem). Solea zosta a zaprojektowana z wy-
suni t  pó koli cie ambon  z niewielkimi klirosami (rys. 6).

Rys. 5. Gródek, apsyda cerkwi Narodzenia Przenaj wi tszej Bogurodzicy (fot. K. Wo niak)
Fig. 5. Gródek, an apse of Sacrosanct Mother of God Nativity Orthodox Church (photo 

K. Wo niak)



Liturgiczne aspekty kszta towania wn trz cerkwi 49

Architectura 11 (2) 2012

wi tynia Wniebowst pienia Pa skiego w Klejnikach (1974–1988), zaprojektowana 
przez Adama Stalony-Dobrza skiego oraz Iren  Ma ofiejew, inspirowana jest bizanty -
skim uk adem krzy owo-kopu owym rozbudowanym na Rusi, poczynaj c od tzw. cerkwi 
„Dziesi cinnej” o dodatkowe prz s a i dodatkow  par  s upów, tworz c uk ad sze cio-
s upowy (rys. 7). Stanowi cis e nawi zanie do tradycji nieco pó niejszej od cerkwi W o-
dzimierza Wielkiego. We wn trzu zaprojektowano sklepienia kolebkowe i pendentywy 
(rys. 8). Trójdzielne prezbiterium podzielone jest na sanktuarium i pastoforia. Uk ad pro-
thesis, pó nocnych drzwi diako skich i solei pozwala w prosty sposób, zgodnie z zasada-
mi liturgii, dokona  procesyjnego przeniesienia darów eucharystycznych na o tarz. Wier-
ni mog  przez drzwi w prothesis obserwowa  modlitwy kap ana podczas proskomidii. 
Jednak wi ksza cz  drogi kap ana podczas podejmowania procesji Wielkiego Wej cia 
przebiega za ikonostasem i jest niewidoczna dla wiernych. W szerokiej, wyeksponowanej 
solei wydzielono klirosy (dla chóru) oraz ambon  (rys. 9). wi tynia wyposa ona jest 
w apsyd , w której brakuje osiowego okna. Na sklepieniu apsydy znajduje si  wizerunek 
Matki Bo ej z postaci  Dzieci tka Jezus, oznaczaj cy, e jedynie przez Maryj  Chrystus 
przychodzi na ziemi , a tak e wspomagaj cy symboliczne znaczenie apsydy4.

4 Zgodnie ze wschodni  symbolik  Chrystus przychodzi ka dorazowo podczas liturgii przez apsy-
d , która oznacza Matk  Bo .

Rys. 6.  Gródek, cerkiew Narodzenia Przenaj wi tszej Bogurodzicy, solea i ambona (fot. 
K. Wo niak)

Fig. 6. Gródek, interior of Sacrosanct Mother of God Nativity Orthodox Church (photo 
K. Wo niak)
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Rys. 7. Klejniki, cerkiew Wniebowst pienia, plan (rys. K. Wo niak na podstawie U cinowicz 
[1997])

Fig. 7. Klejniki, plan of the Ascension Orthodox Church (drawing by K. Wo niak)

Rys. 8. Klejniki, cerkiew Wniebowst pienia Pa skiego, apsyda i ikonostas (fot. K. Wo niak)
Fig. 8. Klejniki, interior of the Orthodox Church (photo K. Wo niak)
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Kolejn  badan  wi tyni  o konsekwentnych nawi zaniach do wzorców bizanty -
skich jest cerkiew Opieki Matki Bo ej w Bielsku Podlaskim, zbudowana w latach 1999–
–2008. Zosta a zaprojektowana przez Jerzego U cinowicza. Oparta jest na bizanty skim, 
czteros upowym modelu rozwi zanym na kwadracie z apsyd  (rys. 10). We wn trzu 
nawy wyra nie zaznaczono tradycyjne bizanty skie kolebki. Do prezbiterium przylega 
apsyda z tradycyjnym oknem od wschodu, a w a ciwie kilkoma, usytuowanymi w pio-
nie (rys. 11). W apsydzie znajduje si  wizerunek Matki Bo ej z Dzieci tkiem. Ikono-
stas umieszczono bardzo blisko wschodniej pary s upów, wskutek czego solea ko czy 
si  w przestrzeni podkopu owej5. Po o enie prothesis wydaje si  sprzyja  realizowaniu 
prostej, klarownej w swej wymowie, liturgicznej procesji Wielkiego Wej cia (rys. 10). 
Do  wysoko usytuowana szeroka solea jest nale ycie wyeksponowana. Projekt archi-
tektoniczny przewidywa  ikonostas na ca ej szeroko ci wi tyni, z du ym rozstawem 
drzwi diako skich. Usytuowanie jednak pó nocnych drzwi diako skich ikonostasu przy 
sanktuarium (rys. 12), zamiast na wprost sto u ofiarnego w prothesis, nie daje wiernym 
mo liwo ci ledzenia wzrokowego obrz du proskomidii, nadto powoduje, e kap an, po-
dejmuj c procesj  Wielkiego Wej cia, przechodzi do  skomplikowan  drog  z prothesis 
do drzwi diako skich.

Ostatni  badan  wi tyni  jest cerkiew wi tego Miko aja w Cz stochowie, autorstwa 
Micha a Ba asza. Jej budowa trwa od 1999 roku. Zaprojektowana zosta a na planie krzy a 
w po czeniu z planem trójli cia (rys. 13) – trójkonchowy plan wyst powa  na przyk ad 

5 Jest to, z punktu widzenia wymowy teologicznej, prawid owe rozwi zanie.

Rys. 9. Klejniki, cerkiew Wniebowst pienia Pa skiego, solea z ambon  (fot. K. Wo niak)
Fig. 9. Klejniki, interior of the Orthodox Church (photo K. Wo niak)
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Rys. 10. Bielsk Podlaski, cerkiew, plan (rys. K. Wo niak na podstawie oryginalnego projektu)
Fig. 10. Bielsk Podlaski, Orthodox Church of Holy Marry’s Care, plan (drawing by K. Wo niak)

Rys. 11. Bielsk Podlaski, cerkiew Opieki Matki Bo ej, wn trze apsydy (fot. K. Wo niak)
Fig. 11. Bielsk Podlaski, Orthodox Church of Holy Marry’s Care, interior of the apse (photo 

K. Wo niak)
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Rys. 12. Bielsk Podlaski, cerkiew Opieki Matki Bo ej, solea, ikonostas (fot. K. Wo niak)
Fig. 12. Bielsk Podlaski, Orthodox Church of Holy Marry’s Care, interior (photo K. Wo niak)

Rys. 13. Cz stochowa, plan cerkwi (rys. K. Wo niak na podstawie oryginalnego projektu)
Fig. 13. Cz stochowa, plan of the the Saint Nicholas Orthodox Church (drawing by K. Wo niak)
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w cerkwi klasztoru wi tego Atanazego Wielkiego z zespo u monasterskiego w Athos 
z X wieku. Cz  prezbiterialna jest trójdzielna. Ma tradycyjnie wydzielone pastoforia. 
Prothesis zosta o wyposa one w wyj cie zewn trzne. ertwiennik jest jednak usytuowa-
ny w pó nocnej cz ci przestrzeni sanktuarium. Uk ad pó nocnych drzwi diako skich, 
ertwiennika i solei zosta  zaprojektowany w sposób umo liwiaj cy dokonanie procesji 

Wielkiego Wej cia, zgodnie z zaleceniami liturgicznymi.  Solea jest silnie wyekspono-
wana, cho  w tpliwo ci budzi usytuowanie pó kolistej ambony na poziomie najni szego 
schodka (rys. 14). Po bokach solei wydzielono klirosy dla chóru.

WYNIKI

Wystrój i architektura wn trz, w tym zespó  elementów, które bezpo rednio oddzia u-
j  na liturgi , jak: sanktuarium, apsyda, pastoforia, solea, a tak e ikonostas, powinny two-
rzy  jedn  organiczn  ca o . W badanych wi tyniach uk ad ten sprzyja uroczystemu 
charakterowi procesji Wielkiego Wej cia. Jednak e w wi tyniach w Gródku, Klejnikach 
i Opieki Matki Bo ej w Bielsku Podlaskim zdecydowanie wi ksza cz  drogi kap ana 
jest niewidoczna dla wiernych (to cz  drogi za ikonostasem).

Prezbiterium w badanych wi tyniach realizuje tradycyjn  zasad   trójdzielno ci na 
sanktuarium i pastoforia. Pastoforia umieszczone zosta y symetrycznie wzgl dem ra-
mion krzy a. W ród badanych obiektów s  wi tynie, w których prothesis pe ni swoj  

Rys. 14. Cz stochowa, cerkiew wi tego Miko aja, sanktuarium i solea (fot. K. Wo niak)
Fig. 14. Cz stochowa, interior of the Saint Nicholas Orthodox Church (photo K. Wo niak)
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funkcj  liturgiczn  podczas proskomidii (cerkwie w Gródku, Klejnikach, Opieki Matki 
Bo ej w Bielsku Podlaskim), i s  takie, w których prothesis nie jest wykorzystywany do 
pe nienia swej tradycyjnej funkcji liturgicznej, lecz staje si  zakrysti  (jak w cerkwiach 
w Ja ówce czy w Cz stochowie). W wi tyniach ja owskiej i cz stochowskiej, ze wzgl -
du na blisko  plebanii, w prothesis umieszczono drzwi zewn trzne. Stó  ofiarny w tych 
wi tyniach znajduje si  w pó nocnej cz ci sanktuarium.

Obrz dy proskomidii, podczas których nast puje przygotowanie darów ofiarnych, 
mog  te  (i powinny) przygotowywa  wiernych do dalszych cz ci Ofiary Eucharystycz-
nej poprzez wzrokowy ich kontakt z czynno ciami zwi zanymi ertwiennikiem. Taki 
kontakt powinny umo liwia  uchylone drzwi diako skie. wi tynie w Gródku oraz Opie-
ki Matki Bo ej w Bielsku Podlaskim takiej mo liwo ci nie daj  ze wzgl du na sposób 
ukszta towania prothesis. Projektowany prawid owy sposób ukszta towania tej przestrze-
ni w bielskiej wi tyni zosta  samowolnie zmieniony podczas realizacji przez inwestora. 
Projektowana wersja nie zawiera a przedstawionych powy ej uchybie .

Wszystkie badane wi tynie posiadaj  apsyd  o tradycyjnie pó okr g ym kszta cie. 
Jedynie w cerkwi bielskiej umieszczono tradycyjne, osiowe okno od wschodu. Podkre-
li  jednak nale y zastosowanie w innych wi tyniach dwóch symetrycznych okien w ap-

sydzie.
Solee w badanych obiektach rozwi zane zosta y prawid owo oraz nale ycie wyeks-

ponowane, co u atwia przebieg procesyjnej cz ci liturgii. Pewne w tpliwo ci budzi 
umieszczenie ambony na najni szym schodku w wi tyni cz stochowskiej.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na zaobserwowa  zjawisko zaniku wyko-
rzystywania odr bnego pomieszczenia prothesis zgodnie z jego podstawow , tradycyjn  
funkcj . Prothesis przestaje by  syntez  formy przestrzennej i formy kultu – forma prze-
strzenna zmienia si  w zakrysti , a forma kultowa zmienia lokalizacj  i zostaje przeniesiona 
do sanktuarium. Zjawisko to znane jest w historii bizanty skiej architektury sakralnej – po 
zako czeniu ikonoklazmu w IX wieku nast pi  proces przekszta cania si  templonu w iko-
nostas oraz dalszy jego rozwój, a  do osi gni cia dojrza ej formy w XV wieku. Na ten e 
rozwój ikonostasu oddzia ywa , mi dzy innymi, w a nie zanik pastoforiów, których funkcj  
ju  wówczas przejmowa o sanktuarium. Ikonostas jednak dalej symbolizowa  trójpodzia  
prezbiterium poprzez istnienie w nim trojga drzwi: bramy królewskiej i dwóch par drzwi 
diako skich, co wi za o si  ze specyficznym przebiegiem wschodniej liturgii.

W procesie kreacji przestrzeni sakralnej nale y jednak pami ta , e podstawa dzia-
a  architektonicznych wokó  prothesis zwi zana jest z symbolik  Bo ego Narodzenia. 

Ca e to pomieszczenie tradycyjnie oznacza grot  betlejemsk  ze óbkiem w centrum. 
Umieszczenie sto u ofiarnego w sanktuarium powoduje oddzielenie ertwiennika (ozna-
czaj cego symbolicznie óbek) od przestrzeni prothesis, przywo uj cego grot  betlejem-
sk 6 [U cinowicz 1997].

6 Nawet rozpisy cian i sufitu prothesis tematycznie zwi zane s  z Bo ym Narodzeniem [U cino-
wicz 1997].
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THE LITURGICAL ASPECTS OF INTERIORS OF ORTHODOX CHURCHES

Abstract. In this paper are presented the ways of building interiors of contemporary 
orthodox churches, which forms are similar to traditional. Researches were concentrated 
of their liturgical functions. The author presented phenomenon, that traditional function 
of prothesis disappears. In the article is presented opulent symbols of orthodox churches 
interiors.
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