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Український іконостас ХVІІ – ХVІІІ ст. на сьогодні — безцінне і у 

своїй переважній більшості явище із розряду тих, що зникає. Залишилися 

лише поодинокі пам’ятки, а залишки колись величних іконостасів 

розпорошені між церковною і музейною спадщиною. Хіба що згадки про них 

зберігаються в архівних фондах як в Україні, так і поза її межами. Їхнім  

вивченням, що є надзвичайно важкою працею, пов’язаною з польовими 

дослідженнями і роботою в архівах, займалися кращі представники нашої 

мистецтвознавчої науки, серед яких Стефан Таранушенко і Павло 

Жолтовський, піддані репресіям в період нищення релігії і церковної 

культури з її віковими традиціями і надбаннями в мистецькій галузі. Цей 

список можна продовжувати, згадуючи і Михайло Драгана, і Григорія 

Логвина й інших наших вчених достойників, яких вже давно немає серед нас, 

але тих, котрі залишили по собі міцний фундамент для подальших 

досліджень і реконструкції нашого церковного мистецтва і, зокрема, 

українського іконостаса як його особливо важливої частини, що й зумовлює 

актуальність даного дисертаційного дослідження.  Обрана авторкою тема 

дисертації визначається контекстом сучасних напрацювань в 

мистецтвознавчій галузі, спрямованих на сучасне осмислення її теоретичної 

основи.  

Структура дисертації, перш за все, відзначається достатньою чіткістю, 

відповідністю порушеним в роботі проблемам.   

 У вступі авторка дотримується всіх необхідних вимог: обґрунтована 

актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, розкрито 

наукову новизну, теоретичну і практичну значущість результатів, подано 
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відомості про апробацію основних положень дисертації. Думки авторки 

достатньо аргументовані, висвітлено головні принципові позиції, на яких 

базується дослідження.  

Наступний крок зроблено у першому розділі, в якому традиційно 

розглядається сучасний стан вивченості теми. Авторка аналізує досить 

широке коло літературних і архівних джерел, навівши у їхньому списку 

більше 600 позицій, п’яту частину яких, тобто досить значний масив, 

складають публікації іноземними мовами. Разом з тим, деякі літературні 

джерела, в яких йдеться про український бароковий іконостас, дисертантка 

оминає. Серед них монографія Тетяни Паньок «Слобожанська ікона XVII – 

початку ХІХ століття» (Харків, 2008), в якій подані відомості щодо 

іконостасів Слобожанщини доби бароко, тобто періоду, який охоплює  

дисертація, що захищається. Відсутня в списку літературних джерел 

дисертації і моя публікація «До питання про авторство проекту Охтирського 

Покровського собору»1, в якій йдеться про іконостас ХVІІІ ст., вирізьблений 

охтирським майстром (Сумщина) Василем Петровським.  

Не викликає сумнівів доцільність введення до списку використаних 

літературних джерел стародруків, пов’язаних з іменами наших славних 

вчених мужів тієї давньої доби бароко, зокрема Лазаря Барановича, Інокентія 

Гізеля, Петра Могили та ін. Утім, представлений список архівних джерел  

викликає запитання: з незрозумілих причин він поданий не за алфавітом і в 

списку фігурують лише окремі архівні сховища Києва. Більше того, на с. 78 

Світлана Валеріївна пише: «Кілька років тому в зібрання ДНАББ надійшов 

архів ліквідованого Науково-дослідного інституту теорії та історії 

архітектури і містобудування (НДІТІАМ), матеріали якого також містять 

велику колекцію фотографій і креслень іконостасів)». А чому окремі одиниці 

зберігання не наводяться в списку використаних архівних джерел. Для мене, 

                                                 
1 Соколюк Л.Д. До питання про авторство Охтирського Покровського собору // Науково-теоретивні 

здобутки Слобідської України. Філософія, релігія, культура (Досвід ретроспективного аналізу). Харків, 

1999. С. 168 - 172  
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як опонента, залишається загадкою, яким же чином дисертантка вивчала цю 

важливу для її дослідження колекцію?   

 Допущені й деякі прикрі суто механічні помилки. Так, на с. 72 (абзац 

«Надалі…»)  сказано, що начебто А. Прахов займався реставрацією фресок 

Кирилівської церкви у 1980-х, а не в 1880-х роках. На с. 80 (абзац «Отже...) 

замість «Украдений каталог» слід писати «Укладений каталог», а на с. 73 

(перший абзац) замість «У такий ситуації…» правильно писати «У такій 

ситуації». 

Не викликає сумнівів доцільність обраного авторкою принципу аналізу 

джерел за хронологічними періодами. Досить обґрунтованими сприймаються 

методологічна основа дослідження й методи, обрані для розв’язання 

поставленої проблеми у підрозділі 1.2 (с. 58 – 69). А ось чому  джерела 

дослідження аналізуються у підрозділі 1.3 (с. 69 – 80), а не навпаки, тобто 

перед методикою, не зовсім зрозуміло. 

У другому розділі «Архітектоніка іконостаса: форма і символ» 

авторка робить спробу визначити теоретичне підґрунтя та конкретні 

чинники, що вплинули на формування і трансформацію архітектурно-

пластичної рами українського іконостаса ХVІІ – ХVІІІ ст. Спираючись на 

науковий доробок видатних українських дослідників українського 

іконостаса, перш за все С. Таранушенка, який цілеспрямовано присвятив себе 

вивченню цієї проблеми, залишивши нам у спадок колосальний архів, що 

багато в чому став у пригоді авторці даного дослідження, наукові праці 

М.Драгана та ін., а також напрацювання досить широкого кола іноземних 

вчених (російських, з Гарвардського ун-ту в США, з Греції, Польщі, Сербії 

тощо), Світлана Валеріївна досить обґрунтовано доводить, що шлях від 

функціональної конструкції до архітектурної рами український іконостас з 

його специфічною архітектонікою пройшов на початок ХVІІ ст., формуючись 

на двох традиціях — грецькій і латинській. Не викликає сумнівів і думка 

авторки про те, що нова концепція організації українського іконостаса, 

пов’язана з введенням аркатури в архітектурну композицію як обов’язкової 
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для опорядження іконостасів, не могла відбутися без підтримки вищих 

церковних ієрархів, а формування іконостаса як багатоскладової рами 

відбувалося під впливом риторики. Розглядаючи раму іконостаса як 

інструмент коментарів іконних образів, дисертантка вповні обґрунтовано 

доводить, що поява аркатури в обрамленнях ікон деісусно-апостольського 

ярусу на поч. ХVІІ ст. пов’язана з іконографічними мотивами Небесного 

Єрусалима, а обрамлення деісусно-апостольського ярусу аркатурою 

зосереджувало увагу на його есхатологічних смислах. Так само досить 

обґрунтованим сприймається твердження авторки про те, що «варіації форм і 

розмірів ікон стали ключем до розуміння семантики та системи розміщення 

образів в іконостасі ХVІІ – ХVІІІ ст.», а з «появою різного за абрисом 

обрамлення ікон відбулося розчленування колись мало диференційованого 

ансамблю на складники, що перефокусовувало увагу із цілого на окремі його 

цикли, семантику кожного з яких потрібно було тепер осмислювати окремо і 

в певній послідовності»  (с. 122). Утім, позитивно сприймаючи в цілому нові 

думки й аргументи авторки щодо архітектоніки українського іконостасу доби 

бароко, його форми і символічного змісту, мушу зупинитись і на деяких 

зауваженнях. Так, на с. 85 авторка пише, що середньовічні ікони України не 

збереглися. А як же тоді бути з іконостасами П’ятницької та Успенської 

церкви у Львові, іконостасом Спасо-Преображенського собору в м. Путивль 

Сумської обл. та деякими іншими збереженими пам’ятками, наведеними 

Світланою Валеріївною в альбомі ілюстрацій (№№ 1.1, 1.2…1.22…). На 

с.116 дисертації називається іконостас Михайлівської церкви с. Бездрик та не 

вказано обл., те ж саме на с. 117 вказується іконостас Миколаївської церкви в 

Замості і так само без області. Вочевидь, у першому випадку Сумська обл., а 

у другому – Харківська? Далі, незважаючи на досить високий рівень 

володіння літературною українською мовою і сучасним правописом, 

продемонстрованими в дисертації, інколи трапляються граматичні помилки, 

як, наприклад, у слові «наповнення» (с. 88, абзац «Середньовічна…»), у слові 

«використовується» (с. 110, абзац «Якщо…).  
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У третьому розділі «Іконологія і символіка декору» зроблено спробу 

виявити семантичне ядро орнаментальних мотивів різьбленого опорядження 

іконостасів та символіку їхнього декору, організовану за правилами 

риторики. Проаналізувавши досить великий корпус мотивів рослинних 

орнаментів (більше 200), дисертантка не лише наводить їх фотографії в 

альбомі ілюстрацій, а й супроводжує ці фото власноруч виконаними 

графічними відповідниками, зважаючи на певну обмеженість для 

дослідження лише об’ємного відтворення взірців фотоспособом. Доречним є 

і створений авторкою цієї наукової праці словник флоральних мотивів 

української іконостасної різьбленої орнаментики досліджуваної доби, а 

завдяки проведеній типологізації мотивів квіткових орнаментів дисертантці 

вдалося виявити трансформацію їх символічної концепції в період зрілого 

бароко та обмеженість репертуару і умов для поширення в декорі іконостаса 

мотивів місцевої флори.  

До числа свіжих і нових думок, висловлених у цьому розділі, слід 

віднести і положення про те, що структура орнаментальної програми 

українських іконостасів відповідає структурі вербального повідомлення, а 

самі орнаментальні композиції складені за правилами риторики. 

Досліджуючи семантику композицій із зооморфними мотивами, що 

розміщувалися на царських вратах, авторка виявляє їх символічну програму 

та багатозначність окремих мотивів. Розкриваючи запозиченість з Афону 

репертуару зооморфних мотивів, дисертантка вповні обґрунтовано доводить, 

що цей репертуар став базою для розробки нових композиційних побудов в 

Україні, а модель Світового дерева на царських вратах «з’являється не 

внаслідок впливу фольклорних традицій», а «навмисно запозичується зі 

сфери міфопоетичної свідомості для розробки на її основі іконографічної 

програми, ідея якої полягала у створенні композиційної формули, в якій 

Світове дерево з інтегрованими в його структуру іконами «Благовіщення» і 

євангелістів представило образ істинної картини світу, оновленої після 

Хресної Жертви Спасителя» (с. 226). 



 6 

Утім, не можна не зупинитись і на деяких недоліках цього розділу. Так, 

в ілюстраціях до нього, демонструючи флоральні та зооморфні мотиви в 

орнаментальному опорядженні українських іконостасів, Світлана Валеріївна, 

у підписах, як і в попередньому розділі, нехтує регіонами, називаючи лише 

села (іл. 3.4 – 3.6, 3.8, 3.13 – 3.15, 3.19, 3.21, 3.23 і так далі). Але ж розвиток 

стилю бароко в архітектурі на заході України, з одного боку, і на 

Придніпров’ї та Лівобережній Україні — з іншого, мав свої регіональні 

відмінності, а хіба їх не було в різьблених іконостасах, тобто архітектурних 

рамах, згідно з авторською концепцією даного дисертаційного дослідження? 

Не було окремих регіональних шкіл різьблення по дереву зі своїми 

специфічними відмінностями? Над цим питанням, на наш погляд, слід 

замислитись і, можливо, продовжити в подальшому дослідження. 

Окрім того, зустрічаються граматичні погрішності. Так, на с. 226 у 

пункті 10 замість «в іконостаси України» слід писати «в іконостасах 

України», в пункті 12 замість «на царських врат» — «на царських вратах», 

тут же слово «внаслідок» слід писати разом, а в авторефераті на с. 13 замість 

«таки зображення» — «такі зображення» (абзац «У підрозділі 3.3»).  

У четвертому розділі дисертації «Зображення — символи, 

зображення — тропи в опорядженні іконостасів» розкривається семантика 

зображень, які не відносяться до кола орнаментальних мотивів і не були 

молитовними образами. Серед таких авторка розглядає мотив посудини, 

зображення орлів, герби фундаторів та різьблених ангелів. Намагаючись 

виявити причини поширення на царських вратах українських іконостасів з 

кінця ХVІІ ст. композицій із посудинами (євхаристичні чаші, вази з ручками і 

без них, плетені кошики тощо), а також їх символічні смисли — очевидні і 

приховані, дисертантка досить прискіпливо вивчає доробок попередників — 

українських і зарубіжних, і тексти Святого письма. Це допомогло їй 

з’ясувати, що мотив посудини здавна був поширений в іконостасах 

балканських храмів (с. 231), і врешті-решт сформулювати власний, вповні 

обґрунтований висновок, що мотив посудини не був традиційним в декорації 
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українського іконостаса, а вводився лише за необхідності для візуалізації 

важливих на певний момент богословських ідей і набував у символічній 

програмі іконостаса провідного значення (с. 248 – 249). 

Вивчаючи символіко-догматичні зображення орлів в декорації 

українського іконостаса — одноголових і двоголових,  авторка висловлює 

важливу для інтерпретації цієї теми думку про те, що «всі варіанти 

зображення двоголового або одноголового орла в українських іконостасах не 

є точним відтворенням державного герба ні Московського царства (згодом 

Російської імперії), ні Речі Посполитої або Габсбурзької монархії» (с. 251). 

Навівши низку візуальних прикладів про використання зображень і 

одноголових і двоголових орлів в релігійному мистецтві країн візантійського 

кола у ХІV – ХVІІ ст. (іл. 4.39 – 4.45), Світлана Валеріївна цілком логічно 

зупиняється на з’ясуванні сакральних сенсів орла, які утвердилися в 

християнській культурі, включаючи й українську церкву, і досить  

обґрунтовано доводить, що ситуація із семантикою двоголового орла в 

Україні починає змінюватися після Переяславської ради і Андрусівського 

миру (1667), який «юридично закріпив перебування Києва та Лівобережної 

України під владою Московського царства» (с. 256). Думки авторки постійно 

підтверджуються посиланнями на старі українські гравюри та твори 

українських церковних письменників. 

Заслуговує на увагу і висловлене авторкою припущення, що 

розміщення в нижньому ярусі українського іконостаса герба може 

трактуватись як символічне зображення самого ктитора, стаючи знаком, що 

заміщує особу, що в молитві предстоїть перед Богом (с. 276 – 278).  Але є й 

запитання. Авторка пише про два герби гетьмана Івана Мазепи в цоколі 

іконостаса 1677 р. у Введенській церкві Троїцького чернігівського 

монастиря. Але вони не прочитуються в наведеній ілюстрації (іл. 4.57). Про 

які саме два герби Івана Мазепи йдеться? 

Справедливою є і думка авторки про те, що досі скульптурні ангели в 

опорядженні українського іконостаса ХVІІ – ХVІІІ ст. аналізувалися лише в 
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контексті стилістичних концепцій, що «залишає за межами дослідження інші 

важливі аспекти їх значень» (с. 283). І Світлана Валеріївна вповні 

обґрунтовано доводить, що хоч скульптури ангелів не були молитовними 

образами, однак посідали важливе місце в загальному символічному задумі 

структури іконостаса, бо «зберігали свій давній смисл вказувати на вівтар як 

Святая Святих храму і охороняти цей сакральний простір від опоганення» 

(с.301).      

На жаль, і в цьому розділі зрідка трапляються граматичні погрішності: 

на с. 242 не вистачає літери у слові «свідчення» (абзац «Того часу…), на 

с.304 відсутнє узгодження між словами у реченні, де написано: «…важливу 

частину загального символічної задуму…» (пункт 9). 

В останньому, п’ятому, розділі «Іконостас як образ горнього світу» 

дисертантка зупиняється на змінах в архітектоніці іконостасів, що 

проявляються з 1660-х рр. у Києві та на Північному Лівобережжі, а в Західній 

Україні фіксуються з 1680-х рр., коли спостерігається підвищення ярусів ікон 

у центральній частині. Авторка не заперечує суті думок попередніх авторів 

про те, що «відхід від лінійності горизонтальних рядів і заміщення її 

енергійним ступінчастим або дугоподібним піднесенням архітектурних мас 

уздовж центральної осі» є свідченням впливу бароко (с. 305), утім вважає, що 

це питання не має однозначного вирішення і пропонує свою версію. 

Проаналізувавши значну кількість творів тогочасних українських 

письменників і полемістів, а також сучасних авторів, Світлана Валеріївна 

доходить висновку про те, що архітектурна рама українського іконостаса 

першої половини – середини ХVІІ ст.  розвивається як спроба втілити в 

матеріальній формі уявлення про Царство Небесне, представивши його в 

образі Небесного Єрусалима, що відбувалося в контексті посилення 

есхатологічних настроїв напередодні 1666 р. під впливом текстів 

Апокаліпсису, а іконостас того періоду набував вигляду стіни, декорованої 

зображеннями коштовних каменів та покритої позолотою подібно до опису 

стін Небесного Єрусалима. Із зміною ситуації у др. пол. ХVІІ – перш. пол. 
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ХVІІІ ст. формується трикутний силует українського іконостаса  з багатим 

оздобленням скульптурно вирізаним рослинним декором, що дозволяло, як 

вважає дисертантка, «представити іконостас як образ квітучого саду на горі, 

що відображає поширене в християнській екзегетиці уявлення про рай» 

(с.329). Така думка, на наш погляд, має право на існування.  

Однак, незважаючи на всі ці нові і свіжі думки, висловлені в дисертації, 

слід знову дорікнути авторку в деяких погрішностях граматичного характеру. 

Так, на с. 314 неправильно у родовому відмінку написано прізвище Івана 

Франка, а в слові «написана» пропущено літеру (абзац «Есхатологічний…»), 

на с. 315 помилка у слові «очікувань» і пропущено літеру в слові «страх» 

(абзац «Окрім праці…»), на с. 318 слід писати «на нашу думку» (пропущено 

«на» в абзаці «З розумінням…), на с. 322 слово «іконостаса» подано в 

російському правописі, на с. 327 у слові «Царстві» пропущено літеру (абзац 

«Тут слід згадати…»). 

Досить логічним завершенням роботи можна вважати підсумкові 

висновки. які відповідають поставленим меті і завданням, і достатньо 

обґрунтовані. Переконливим підтвердженням достовірності наукових 

положень дисертації є додатки, що включають каталог корпусу джерел, на 

яких базується дослідження, і альбом ілюстрацій. Каталог охоплює 134 

позиції. 98 з яких – втрачені пам’ятки, частина з яких уперше вводиться 

авторкою до наукового надбання. Втім, науковий каталог передбачає і 

відповідні обміри, над чим слід ще подумати в подальшій роботі. Не менш 

ґрунтовним є і альбом ілюстрацій, що включає 556 позицій, значна частина 

яких вперше вводиться до наукового обігу. Утім, більшої повноти цій частині 

дослідження додав би перелік ілюстрацій, який би включав дані і про 

місцезнаходження включеного авторкою до дисертації величезного масиву 

пам’яток іконостасного різьблення, що є видатним надбанням українського 

мистецтва доби бароко. 

Окрім, уже висловлених в цьому відгуку зауважень і побажань 

опонента, слід ще зупинитись на деяких з них: 
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1. Для мене як опонента залишається не до кінця зрозумілим, чи дійсно 

можна розглядати іконостас лише як архітектурну раму, поза зв’язком з 

архітектурою храму, іконами, написаними у відповідності до певної 

богословської програми, настінним розписом. Адже у тій же П’ятницькій 

церкві у Львові верхній ряд іконостаса переходить на стіну. І чи не 

суперечить це самій концепції про іконостас як виключно архітектурну раму?   

2. Поза увагою авторки залишилась низка архівних матеріалів, навіть 

тих що знаходяться безпосередньо в Києві, зокрема в Центральному 

державному історичному архіві, а саме: 

з фонду «Харківський колегіум» (Ф. 1973, оп. 1, од. зб. 278, 1771 р. 

Указ с разрешением поновлять иконостас в церкви); (Ф. 1973, оп. 1, од. зб. 

825, 1771 р. Рапорт иеромонаха Серапиона с чертежом иконостаса в 

Каплуновскую церковь г. Харкова); (Ф. 1973, оп. 1, од. зб. 1424, 1771 р. 

Записка Ильинского с абрисом иконостаса для Трехсвятительской церкви г. 

Ахтирка);   

з фонду «Харківське духовне правління» (Ф. 2007, оп. 1, од. зб. 311, 

1781 р. Дело о новом иконостасе в Николаевской церкви); (Ф. 2007, оп. 1, од. 

зб. 312, 1782 р. О устроении нового иконосотаса).  

3. В дисертації зовсім не згадується іконостас Охтирського 

Покровського собору на Сумщині (за місцевою легендою це пам’ятка, що 

проектувалася в майстерні Растреллі). Фотографії цього іконостаса 

експонувалися в 1902 році на виставці ХІІ археологічного з’їзду, який 

проходив у Харкові. Нині ці фотознімки зберігаються в інституті 

матеріальної культури АН РФ у Санкт-Петербурзі і в Державному 

історичному музеї Росії. І взагалі в подальшій роботі дисертантці варто 

більше приділити уваги Слобожанщині, зокрема Сумщині, провівши в цьому 

регіоні польові дослідження, бо там, у глибинці, ще можна знайти сліди 

такого видатного явища, яким був український іконостас козацької доби.  
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Наведені нами вище зауваження і побажання мають скоріше 

рекомендаційний характер і висловлені з надією, що стануть в пригоді в 

подальшій науковій роботі Світлани Валеріївни.   

Дане дослідження є завершеною науковою працею, в якій отримані 

нові, науково обґрунтовані теоретичні результати, важливі для українського 

мистецтвознавства на сучасному етапі. Текст дисертації повністю відповідає 

змісту автореферату. Результати дослідження у достатній мірі апробовані у 

фахових мистецтвознавчих виданнях і свідчать про неабияку активність 

авторки. Дисертація може стати приводом для продовження досліджень в 

обраному напрямку. Матеріали цієї наукової праці можуть бути використані 

істориками, культурологами, при написанні узагальнюючих праць з історії і 

теорії мистецтва і культури, у викладацькій роботі архітекторів і мистців, при 

реставрації пам’яток архітектури і мистецтва. Дисертація відповідає паспорту 

спеціальності 17.00.05 — образотворче мистецтво. 

 Представлена до захисту дисертація за актуальністю, новизною, 

змістом та практичною цінністю відповідає  вимогам ДАК України до 

дисертацій зазначеної спеціальності, а її авторка  Оляніна Світлана 

Валеріївна заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 — образотворче мистецтво.   
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