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В  І  Д  Г  У  К   

на дисертацію О. Ю. Самойленко «Вітраж київських митців другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття: типологія, художньо-стильові 

особливості», на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтво-

знавства за спеціальністю 17.00.06 – «декоративне і прикладне 

мистецтво» (науковий керівник – канд. мист. Я. О. Кравченко) 

 

На появу рецензованої праці слід було чекати вже давно. Нарешті, після 

ряду досліджень, які присвячені вітражам Львова, Івано-Франківська, 

Харкова й інших міст (автором опрацьовано також дві дисертації на 

матеріалах Санкт-Петербурга) дочекався черги й Київ. Олександра Юріївна, 

насамперед, зібрала, систематизувала, ввела в наукових обіг достатньо 

представницький компендіум візуальних і описових даних. Завдяки ній 

окремі розпорошені відомості про київський вітраж здобули цілісність, міцну 

фактологічну й теоретичну основу.  

Дисертантка надто скромно визначила мету дослідження (с. 20), 

формулюючи в ній тільки два – з десятка завдань, які вона насправді вдало 

вирішила. Й навпаки, хронологічні рамки зазначено ширшими (с.21), ніж у 

назві роботи, яка не зобов’язувала вдаватися до історичних екскурсів. Текст 

добротний, грамотний, ретельно вичитаний і майже вичищений від опечаток 

і, тим більше, помилок. Хоч є окремі винятки (с. 35-36, 59, 99, 128-130, 134, 

145-146, 160, 163, 174). 

Історіографічна частина містить огляд майже всіх праць, дотичних до 

теми вітражів і, ширше, художнього скла Києва. Вивчено не лише публікації 

(бібліографічний список містить 231 позицію), а й особові справи 19-ти 

митців-вітражистів Києва, не тільки автореферати, а й 5 рукописів самих 

дисертацій. Хіба що можна закинути брак джерел іноземними мовами.  

У ІІ розділі вдало охарактеризовано вітражі Києва початку ХХ століття. 

Ретельно зіставлено різні, наявні в літературі, класифікації художнього скла, 

вичерпно для даного об’єму висвітлено питання технології. Наступний ІІІ 

розділ переконливо визначає етапи розвитку, стилістичну періодизацію, 
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трансформацію ролі та функції скла в українській архітектурі 1950–80-х 

років. Авторка вельми вдало та конкретно показує особливості творчості 

провідних вітражистів Києва (зокрема, Валентина Задорожного, Ірини 

Левитської, Івана Литовченка, Володимира Прядки, Миколи Шкарапути, 

Олександра Мельника й інших), взаємовпливи з майстрами ряду регіонів 

СРСР.  

Захоплює фаховий аналіз вітражів у Київському метрополітені 

(підрозділ 3.3). І вони справді варті особливої уваги, бо належать до кращих 

зразків такого роду. Дисертантка простежує, як талановиті митці, 

застосовуючи різні творчі підходи та різноманітну стилістику, досягають 

високої художньої довершеності. При цьому, відзначаючи етнічне 

спрямування багатьох творів, Олександра Юріївна майже синонімічно 

вживає поняття «національний напрямок», «фольклорний стиль», 

«національний стиль» (с.91 та ін.), хоча, на нашу думку, категорія 

національного ширша від етнічного та фольклорного.  

Хотілося б і виразнішого розведення таких понять, як «ансамбль», 

«поєднання», «синтез». І взагалі, робота б виграла за наявності в додатку до 

неї термінологічного глосарію – словника спеціальної лексики, що 

застосована в дисертації. Не зайвим був би і довідник згадуваних у роботі 

майстрів. Адже важливо знати, до якого покоління належить той або той 

вітражист, і яка його «базова» мистецька спеціальність, адже «фахових 

вітражистів» у ті десятиліття майже не траплялося. 

У заключному IV розділі особливо багато нових фактичних даних: 

з’ясовано назви підприємств і майстерень, які виготовляли вітражі на межі 

ХХ і ХХІ століть, окреслено технологічний і стилістичний спектр їхньої 

діяльності, тогочасні зміни в функціональному призначенні та художніх 

особливостях, простежено етапи відродження вітражу в просторі 

православних, католицьких, протестантських церков і синагог.  

Високо поціновуючи працю О. Ю. Самойленко, залишається зупинитися 

на її окремих недоглядах, які часто є продовженням достоїнств. Зосібна, на 
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фоні фаховості в аналізі композиційних, стилістичних і технологічних 

особливостей, дивують анотації до візуального ряду, де не названо техніку 

виконання вітражів, авторка не завжди вказує об’єкти, для яких оці вітражі 

створено, а в основному тексті подеколи не зазначено дату створення 

вітражу. Зрештою, лишається неясним авторство та походження деяких 

ілюстрацій.  

Важко збагнути, чому деякі сучасні дослідники, зокрема й пані 

Самойленко, мало звертаються до такого цінного джерела, як свідчення 

самих митців. Щоправда, наш автор щедро цитує спогади художника Ірини 

Левитської. Проте, незрозуміло чому, ніби докоряє, що мемуаристка не дає 

аналіз власних творів і не визначає їхні роль і місце в українському 

монументальному мистецтві (с. 42).  

Переповідаючи відому (головним чином із публіцистики та переказів, а 

не документів) історію демонтажу вітража 1964 року в Київському 

університеті (с. 31, 89 та ін.), у дисертанта, на жаль «не дійшли руки» 

розпитати про це свідків. Адже живі й здорові, слава Богу, ще чимало митців, 

які причетні до монументального мистецтва взагалі й вітражів зокрема – 

Анатолій Гайдамака, Микола Малишко, Олександр Миловзоров, Василь 

Парахін, Василь. Перевальський – і цей ряд можна продовжувати. Проте ні в 

тексті, ні в додатках нам не трапилися посилання на їхні спогади.  

«Легендарність» оцієї відносно недавньої історії віддзеркалено й у 

подвійному датуванні вітража, створеного замість демонтованого: 1967 і 

1969 роки (с. 31). І, до речі, цей новий вітраж із мистецького погляду значно 

переконливіший. Часто говорячи про регламентацію мистецтва в 

авторитарній державі (цьому явищу вже не одна тисяча літ), дисертант ніде 

не посилається на документи директивних органів, обмежується відлунням їх 

у мистецтвознавчій літературі, політичними деклараціями (с. 79-80 та ін.). 

Трохи перефразовуючи пані Самойленко (с. 93), можна сміливо твердити, що 

чимало сторінок її праці мають підкреслено публіцистичне звучання, іноді на 

шкоду науковій вартості.  
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Не бракує у дисертації повторень очевидного, тавтологій, фраз і слів, без 

яких можна було б обійтися. Зокрема, забагато місця приділено історії 

склоробства взагалі. Проте торкатися цього треба тільки у зв’язку з 

вітражною справою, лишаючи осторонь виготовлення посуду – зовсім 

окрему тему. Натомість необхідно було ретельніше виявити пам’ятки 

вітражного мистецтва в Східному Християнстві, що лишилися й від Візантії, 

і від коптів. І це б убезпечило дисертанта від хибного висновку, що там 

традиції вітража відсутні (с. 152). Щоправда, сама Олександра Юріївна тут 

же піддає сумніву таке твердження (с. 157).  

Деякі місця варто було б викласти точніше. Наприклад, скляні 

пірамідальні завершення греко-католицької церкви св. Василія краще назвати 

стіжковими верхами, ніж «куполами» (с. 170), архітектура ХХІ століття 

насправді відходить від традиційних підходів, методів, рішень, форм, а не 

понять (с. 174). Узагалі поняття формулюються здебільшого слідом за 

самими явищами  

Безумовна цінність роботи полягає у внятності наукової мови. Її можна б 

назвати навіть досконалою, коли б авторка послідовно вичистила всі зайві 

слова, повтори, громіздкі лексичні конструкції-канцеляризми – рецидиви 

того навмисно ускладнюваного багатослів’я, що дехто з нас досі вважають 

ознаками «наукового стилю». Забагато вставних фраз типу «слід зазначити», 

«необхідно зауважити», «як бачимо» тощо. Й інколи – у межах однієї 

сторінки (с.168). Муляють око читача окремі граматичні, пунктуаційні й 

евфонічні неузгодження, довжелезні абзаци на півтори сторінки (с. 97), 

пропущені літери, приклади надмірної данини політичній актуальності.  

Достатньо дискусійним є проведення паралелей між релігійною та 

комуністичною ідеологіями, так само як і протиставлення, з одного боку, 

«декоративності», з другого – «змістовності» й «образності» (с.78). На нашу 

думку, ці категорії швидше взаємозалежні, ніж альтернативні. Недарма серед 

багатьох значень латинських дієслів, похідних від «декор», є, зокрема, 

«поліпшувати», «облагороджувати», навіть «говіти». 
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Обмежений обсяг опонентського відгуку не дозволяє детально 

зупинитися на всіх достоїнствах і упущеннях рецензованої дисертації. Попри 

вказані дискусійні моменти, О. Ю. Самойленко з належною ретельністю 

визначила весь комплекс факторів, які зумовлювали відродження київського 

вітражу 2-ї половини ХХ ст., обґрунтовано, конкретно й переконливо 

показала, в чому полягають досягнення провідних митців, і ті проблеми, з 

якими зіткнулося відроджуване вітражне мистецтво, коли почало набувати в 

нашу дні ознак масовості та певної гламурності.  

Дрібні недоліки не знижують позитивної оцінки розглядуваної праці, 

цілком завершеної, виконаної на належному професійному рівні. Результати 

дослідження оприлюднені впродовж 2010–2015 років у 9 публікаціях, які 

побачили світ у різних містах України (Київ, Львів, Полтава, Харків, 

Чернівці), а також у Мінську. Слід сподіватися й на достатню 

репрезентативність апробації у п’яти доповідях на всеукраїнських і 

міжнародних конференціях у Києві (2010–2012 рр.). Але стверджувати це 

напевно ми не можемо, бо назви самих доповідей у переліку конференцій 

відсутні (сс. 22-23).  

Вважаю працю Олександри Юріївни цінним і своєчасним внеском у 

наше мистецтвознавство. Текст і додатки містять надзвичайно багато нового 

матеріалу, фахових спостережень і влучних узагальнень, задовольняючи 

чинним вимогам до кандидатських дисертацій, утворюючи плідний ґрунт, 

основу для дальших студій у цій галузі. Безсумнівно, спеціалізована рада має 

всі підстави проголосувати за присудження О. Ю. Самойленко наукового 

ступеня «кандидат мистецтвознавства» за спеціальністю «декоративне і 

прикладне мистецтво». 
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