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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена важливістю осмислення
іконостаса як цілісності, в якому живописна програма і архітектурнорізьбярська складова мають вивчатися як елементи єдиного символічного
задуму.
Визначальні риси українського іконостаса сформувалися в той історичний
період, коли в контексті релігійно-конфесійного та суспільно-політичного
протистояння відбувається консолідація українського народу, виявляється
небувала активність духу, що дала сплеск культури, відомої сьогодні як
українське бароко. Однією з форм її вираження став іконостас, у образному
втіленні якого закодовано найважливіші ідеї та смисли духовного світу
українців XVII–XVIII ст., реалізовано художні традиції українського народу.
Підґрунтям роботи є наукова парадигма, прийнята в сучасній науці,
розвинута у працях Е. Курціуса, О. Михайлова, Д. Наливайка, Д. Чижевського,
за якою Бароко тлумачиться як культурно-історична епоха, співвідносна
світоглядові. На підтвердження такого розуміння Бароко існує чимало вагомих
аргументів. Його прояви помітні в різноманітних сферах духовної культури,
передусім у літературі, мистецтві, теології, філософії, педагогіці, історіографії.
Як завершення тисячорічного, що сягає витоками еллінізму, розвитку моральнориторичної традиції (Е. Курціус, О. Михайлов), Бароко має підґрунтям, на
відміну від Ренесансу, не антропоцентризм із міфом про людину, майже рівну
Богові, а трансцендентно-містичну парадигму, яка співвідноситься з
християнським провіденціалізмом. Трансцендентна парадигма Бароко і те, що
воно спрямовувалося другою схоластикою, яка формувала його інтелектуальну
культуру, зумовили розквіт теології та духовних жанрів у літературі, які були
джерелом для розвитку образотворчого мистецтва. Теоцентризм Бароко надає
всій європейській культурі релігійного забарвлення, а, зокрема, в українському
Бароко, за зауваженням Д. Чижевського, спостерігаємо «велику перевагу
елементів духовних над світськими». Розуміння релігійного підґрунтя Бароко і
того, що саме воно зумовило характер барокового стилю і його провідних
мотивів, визначає актуальність дослідження пластичного опорядження
барокового українського іконостаса саме з окреслених позицій.
Дослідження іконостасів XVII–XVIII ст. розпочинається з другої
половини ХІХ ст., а поняття «український іконостас» з’являється в науковому
обігу на початку ХХ ст. (праці В. Щербаківського, 1910; В. Модзалевського,
1914; С. Таранушенка, 1917), коли постає необхідність визначити сукупність
ознак, що відрізняють іконостаси XVII–XVIII ст., встановлені в українських
храмах, від інших національних варіантів іконостаса. Саме в такому сенсі
словосполучення «український іконостас» і вживається в цій роботі.
В історичних і мистецтвознавчих дослідженнях українського іконостаса,
здійснених від середини ХІХ до початку ХХІ ст., зібрано значну базу
фактичного матеріалу і встановлено визначальні етапи його історії.
Опубліковано фундаментальні праці, присвячені еволюції іконографічної
програми іконостасів, стилістичному розвитку іконного малярства та
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художнього різьблення. За всієї важливості й масштабу виконаної роботи
чимало питань про етапи становлення, еволюцію та символічний зміст
іконостаса залишилися без відповіді. Неможливість дослідження протягом
радянського періоду зазначених питань пов’язано передусім з утратою
більшості пам’яток і цензурними обмеженнями, що забороняли вивчення
іконостасів як літургійних об’єктів із властивим їм комплексом символічних
смислів.
Після здобуття Україною державної незалежності іконостас став однією з
дослідницьких тем, що відтоді перебуває в центрі уваги в українському
мистецтвознавстві. Широко розгорнулися присвячені іконостасам іконографічні
та стилістичні студії, уточнювалися атрибуції збережених пам’яток,
публікувалися матеріали архівних пошуків щодо втрачених іконостасів, і, що
вкрай важливо, після тривалого періоду замовчування постала можливість
всебічно досліджувати іконостас як літургійний об’єкт.
Зростання наукового інтересу до іконостаса сьогодні спирається на нагоду
використати для його аналізу, крім традиційних, й нові методологічні підходи,
що поширилися в гуманітарній науці в ХХ–ХХІ ст. Уже в XXI ст. сформувалася
думка про необхідність у вивченні іконостасів розширювати традиційні методи
мистецтвознавчої науки, зосереджені здебільшого на іконографії та
стилістичному аналізі. Насамперед це пов’язано з тим, що будь-який детальний
формально-стилістичний та іконографічний аналіз відкриває можливість
дослідження іконостаса як історичного джерела, рецепція якого має на меті
прочитання його символіки, а отже — інтерпретацію. Поєднуючи зриме,
художнє з нематеріальним, духовним, іконостас є матеріалізованим утіленням
літературно-символічного тексту, прочитання якого є неодмінною умовою
адекватного сприйняття. Тож нині теоретична рефлексія іконостаса потребує
залучення методу іконології, яка коментує напрацювання іконографії й дає
підстави інтерпретувати сенс художнього твору в широкому культурному
контексті. Не менш важливим є структурно-семіотичний метод, необхідний для
аналізу внутрішньої будови твору, виокремлення у ній семантично релевантних
елементів й правил їх поєднання, що дає об’єктивну підставу для реконструкції
первинного змісту, важливого для творців і реципієнтів художнього твору.
Особливе місце в контексті розширення дослідницького поля іконостаса
посідає тема сенсу його архітектурно-декоративного опорядження. В Україні в
XVII–XVIII ст. розвинулося винятково багате архітектурно-пластичне
оформлення іконостаса, що вражало уяву сучасників. Про це промовисто
свідчить опис встановленого митрополитом Петром Могилою у Софії Київській
нового іконостаса, який міститься у щоденнику архідиякона Павла
Алепського (1654 р.). Закцентуємо, що цей іконостас приголомшив мандрівника
не лише величчю і кількістю ікон, а й красою та розмаїтістю різьблення, на
чому автор нотаток особливо наголошує. Безперечно, таке оформлення
створювалося з метою викликати емоційне переживання і символічні асоціації
при спогляданні іконостаса. Як літургійний об’єкт храмового інтер’єру
іконостас не тільки слугував ілюстрацією богословських догматів. З моменту
свого формування як перегородки на межі з вівтарем, що символічно розділяє
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світ земний і небесний, іконостас активно впливав на світосприйняття вірян.
Презентуючи втілені в художніх образах істини християнської доктрини,
іконостас функціонував як потужний інструмент візуального богослов’я, яке
перебувало в невіддільному зв’язку з історичним контекстом, але характер і
значущість цієї взаємодії, так само, як і прояви її в культурі, ще недостатньо
досліджено. Особливо наголосимо на тому, що практично неопрацьованим є
питання про значення в цьому процесі архітектурної складової іконостаса.
Відсутність праць із окресленого питання багато в чому пов’язана з тим,
що семантика пластичного образу іконостаса як самостійна тема дослідження
— незвична для наукового дискурсу оскільки, коли йдеться про іконостас,
передусім мають на увазі комплекс ікон, установлених у певному порядку, тобто
іконографічну програму. І хоча грецьке слово «іконостас» («εἰκονοστάσιον»)
перекладається як «опертя для ікон», цей термін історично пов’язаний не з
конструкцією, а саме із системою зображень. Тому численні дослідження
іконостаса оминають розгляд його архітектурної основи та оздоблення:
зрештою, конструкція, в якій розміщено ікони, не є іконостасом. Вона лише
слугує опорою і обрамленням для комплексу ікон — тобто фактичного
іконостаса. Іншими словами, при вилученні ікон конструкція перетворюється на
складну раму і, як будь-яка рама, що не містить зображення, втрачає значну
частину свого символічного сенсу. По суті, тільки за відсутності ікон
композиція і різьблене опорядження іконостаса можуть розглядатися як суто
художнє явище, без додаткових смислових навантажень. Іконні зображення,
вміщені в іконостасі, кардинально змінюють смислову наповненість
обрамлення, а обрамлення водночас коментує зміст програми ікон.
Проблему кореляції смислів рами іконостаса і вміщених у ній ікон було
порушено порівняно недавно (праці Ю. Звєздіної, Л. Міляєвої, О. Тарасова).
Проте й дотепер поширеною є думка про переважно декоративну роль
різьбленого оздоблення та архітектурних форм іконостаса, що віддаляє
вирішення давно назрілого питання про семантичні програми такого
оздоблення та його функції.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень та планом підготовки
наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної
академії мистецтв, зокрема у навчальних програмах курсів: «Історія
українського образотворчого мистецтва», «Мистецтво українського бароко».
Дослідження проводилося відповідно до основних напрямів підготовки кадрів
вищої освіти ЛНАМ: освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньопрофесійних програм підготовки бакалаврів і магістрів у галузі знань
0202 «мистецтво», напряму підготовки «образотворче та декоративноприкладне мистецтво» (6.020208, 8.020208). Дисертаційне дослідження є
плановою частиною відомчої науково-дослідної теми Львівської національної
академії мистецтв «Дослідження мистецьких особливостей церковних споруд
Львівщини (Пустомитівський, Радехівський, Сколівський р-ни», номер
держреєстрації 0111U002721 (2011–2013 рр.).
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Мета дослідження — реконструювати й дослідити етапи трансформації
символічної програми архітектурної композиції та пластичного опорядження
українського іконостаса, показати, що символічна концепція архітектурнодекоративної складової іконостаса XVII–XVIII ст. розвивалася в контексті
богослов’я епохи, що зумовило функціонування архітектурно-різьбярської
конструкції як об’єкта візуального богослов’я.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати методику досліджень українського іконостаса
та обґрунтувати доцільність розгляду його архітектурно-пластичної складової
як рами до ансамблю живописних образів, багатої історико-культурними
смислами, що взаємодіють зі змістом облямованих зображень.
2. Виявити історичне підґрунтя та візуальні джерела, які формували
архітектурно-пластичну складову іконостасів XVII–XVIII ст. і визначали етапи
її трансформації.
3. Проаналізувати етапи трансформації символічних програм різьбленого
оздоблення іконостасів упродовж означеного періоду, визначити репертуар та
іконографію мотивів, характерних для кожного етапу, а також історично
зумовлену семантику кожного мотиву.
4. Розглянути причини, які зумовили появу в опорядженні іконостасів
поряд із християнськими символами зображень зі сфери міфології,
геральдичних елементів, інсигній замовників.
5. Реконструювати полісемантичну структуру архітектурно-декоративної
складової іконостаса з властивим їй набором мотивів і композиційних схем,
продемонструвати функціонування цієї структури як об’єкта візуального
богослов’я.
Об’єкт дослідження — архітектоніка та різьблене опорядження
українського іконостаса.
Предмет дослідження — семантика пластичного образу українського
іконостаса в культурно-історичному контексті XVII–XVIII ст.
Хронологічні межі визначаються терміном «український іконостас», який
запроваджується в українському мистецтвознавстві на початку ХХ ст. для
іконостасів XVII–XVIII ст. Нижня межа корпусу пам’яток, розглянутих у цьому
дослідженні, визначена початком XVII ст. — часом найбільш раннього повністю
збереженого іконостаса 1610-х років П’ятницької церкви у Львові, верхня межа
— кінцем XVIII – початком XIX ст., коли на підросійських теренах України
зникають національні традиції в композиційній організації та пластичному
опорядженні іконостасів.
Територіальні межі охоплюють Київщину, Чернігівщину, Слобожанщину
(Харківщина, частина Сумщини), Полтавщину, Волинь, Поділля, Галичину,
Закарпаття.
Методика дослідження. Для вирішення поставленої в дисертації наукової
проблеми використано:
іконографічний метод — для первинної класифікації репертуару мотивів
оздоблення іконостасів;
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формально-стилістичний метод — для класифікації оздоблення
іконостасів за стилістичними ознаками;
компаративний метод — для виявлення впливів грецької та латинської
культурних традицій на формування архітектурно-декоративної рами
іконостасів;
іконологічний метод — для характеристики архітектурних
й
декоративних форм іконостаса в контексті смислових і символічних аспектів їх
образності й визначення ідеологічних джерел формування архітектурнодекоративної рами іконостасів;
структурно-семіотичний метод — для аналізу правил побудови,
комбінації та взаємовідношення між структурними елементами архітектурнодекоративної рами іконостасів і встановлення їхнього змісту;
метод системного аналізу — для розгляду архітектурно-пластичної
складової іконостаса як ієрархічно організованого тексту різних семантичних
рівнів, що формують текстову семантику іконостасного ансамблю;
феноменологічний метод — для розкриття глибинного, прихованого
сенсу явищ; метод відповідає специфіці іконостаса, який потребує
дешифрування, спеціального тлумачення деталей корелятивно до літургійного
призначення;
метод історичної поетики — для встановлення зв’язку семантики
іконостаса з широким культурно-історичним контекстом;
герменевтичний метод, зорієнтований на виявлення смислових
залежностей частин від цілого — для тлумачення декоративного оздоблення
іконостаса як носія смислового навантаження цілісності, виявлення
літургійного сенсу за пластичним опорядженням і рамковими компонентами.
Джерельну базу дослідження складають іконостаси, збережені in situ,
збережені фрагменти зруйнованих іконостасів, а також документи: світлини,
креслення, гравюри, малюнки іконостасів означеного періоду; описові
матеріали.
Теоретичною основою дослідження є фундаментальні дослідження,
присвячені питанням історії формування, іконографії та стилістики
українського іконостаса (М. Гембарович, М. Драґан, П. Жолтовський, ЯБ. Константинович, Г. Логвин, Л. Міляєва, І. Свєнціцький, С. Таранушенко);
праці з питань семантики пластичного опорядження та розвитку символічної
структури іконостаса (публікації К. Волтера, Ю. Звєздіної, О. Лідова,
Л. Міляєвої, Т. Cізоненко, О. Тарасова, М. Троїцького, І. Шаліної); у питаннях
символіко-богословських аспектів іконостаса і вівтарного простору базовими
стали роботи Р. Тафта, Л. Успенського, П. Флоренського. Історикокультурологічним підґрунтям дисертації є праці, в яких досліджуються
літературна спадщина українських церковних письменників XVII–XVIII ст.,
інтелектуальний і духовний клімат епохи, історія культурних рецепцій і
зрушення в релігійному житті України XVII–XVIII ст., церковно-політична
ситуація, в якій перебувала Київська церква (Б. Ґудзяк, В. Живов, Я. Ісаєвич,
архієп. Ігор Ісіченко, В. Крекотень, Б. Криса, Д. Наливайко, І. Юдкін-Ріпун,
Н. Яковенко); семіотика мистецтва і культури (М. Белл, Н. Брайсен, У. Еко,
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Ю. Лотман, Б. Успенський); іконологія (Е. Панофський); риторика як
універсальний спосіб збереження і трансляції художніх повідомлень і
висловлювань (Е. Курціус, О. Михайлов).
Наукова новизна отриманих результатів та основні наукові
положення, які виносяться на захист.
У роботі вперше:
– систематизовано і теоретично осмислено фактологічний матеріал із
архітектурної композиції та різьбярського оздоблення іконостасів XVII–
XVIII ст. Для цього обстежено іконостаси, збережені in situ, а також фрагменти
іконостасів, що зберігаються в музейних колекціях, проаналізовано із цієї точки
зору матеріали щодо втрачених іконостасів, опубліковані в ХІХ–ХХІ ст.,
опрацьовано архівні матеріали (світлини, креслення, малюнки, письмові
документи) щодо втрачених і збережених іконостасів;
– джерельну базу дослідження зведено в каталог, що охоплює 134 позиції,
98 із них — втрачені пам’ятки, частину з яких уперше введено до наукового
обігу;
– запропоновано й обґрунтовано інтерпретацію архітектурно-пластичної
композиції іконостаса як символічної структури, що є візуальним
повідомленням із риторичною основою, аналогічною риториці вербальних
текстів;
– обґрунтовано
трактування
архітектурно-пластичної
складової
іконостаса як архітектурної рами, історико-культурна семантика якої є
контекстом семантики сюжетів облямованих нею іконних зображень;
– виявлено концептуальні основи, які в XVII ст. зумовили формування
архітектурної композиції іконостасів як багатоскладової рами та впливали на її
подальші трансформації у XVIII ст.;
– визначено сукупності мотивів, які утворюють семантичне ядро
символічної структури декоративного опорядження іконостасів на кожному
етапі їхнього розвитку;
– запропоновано модель прочитання символічної структури архітектурнодекоративної рами іконостасів XVII–XVIII ст.;
удосконалено:
– концептуальний підхід до інтерпретації семантично релевантних
елементів іконостаса, що не входять до іконографічної програми;
набули подальшого розвитку концепції про:
– функцію рами архітектурно-декоративної основи іконостаса, що
наділена множинністю історико-культурних смислів і є важливим інструментом
для осмислення зображення, яке обрамлюється;
– закодовану в різьбярському опорядженні символічну програму, яка може
слугувати коментарем до змісту ікон.
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертації
отримані автором особисто. В рамках дослідження опубліковано 47 робіт, з них
2 у співавторстві, в них здобувачу належать постановка теми, розроблення
гіпотези та методики дослідження, формулювання висновків.
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Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в
розвиненні концепцій інтерпретації семантики архітектурно-пластичної
складової українського іконостаса XVII–XVIII ст., репрезентації архітектурнодекоративної рами іконостаса як символічної структури, що містить
множинність історико-культурних смислів і зв’язків із облямованими нею
сакральними образами, і функціонує як текст візуальної проповіді, зміст якої
оприявнює актуальні богословські теми епохи.
Здійснена розвідка може слугувати підґрунтям для подальшої
дослідницької роботи в декількох напрямах: положення і висновки дисертації
можуть застосовуватися при вивченні символіки та смислового контексту
українського іконостаса XVII–XVIII ст.; в комплексних дослідженнях поетики
архітектурних форм і пластичного оздоблення іконостасів; при вивченні
еволюції українського іконостаса XVII–XVIII ст. в контексті синтезу вербальновізуальних мов барокової культури.
Теоретичний і фактичний матеріал дисертації може бути використаним у
наукових дослідженнях мистецтвознавчої та культурологічної проблематики;
для викладання навчальних курсів за напрямами: історія української культури,
історія українського мистецтва, іконографія християнського мистецтва та ін., у
підготовці підручників, начальних посібників, відповідного навчальнометодичного забезпечення; у сфері мистецтвознавчої експертизи композиційнопластичної організації українських іконостасів XVII–XVIII ст. і їх оздоблення
при укладанні наукових каталогів і формуванні експозицій. На базі матеріалів
дослідження розроблено авторський лекційний проект «Семантика українського
іконостаса», що викладається в межах навчального курсу «Іконографія»
(Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»).
Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження апробовані
у доповідях на міжнародних наукових конференціях, зокрема за межами
України: міжнародній конференції «Visualizing The Other In Late Medieval And
Early Modern Art» (1300–1550), Університет м. Острава (Острава, Чеська
Республіка, 2019); міжнародній конференції «Ikona I Logos. Ikonografia
Świętych. W Dialogu z Kanonem», Регіональний музей в м. Новий Сонч (Новий
Сонч, Польща, 2019); XVII Міжнародній науковій конференції Європейської
асоціації з досліджень релігії (EASR), (Льовен, Бельгія, 2017); міжнародній
конференції «Medieval Art in Central Europe», Регіональний музей у м. Новий
Сонч, (Новий Сонч, Польща, 2016).
В Україні апробація відбулася на міжнародній науково-богословській
конференції «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре
Украины» (Одеса, 2019); міжнародній науковій конференції «Україна – Польща:
діалог культур» (Київ, 2018); Шостій міжнародній науковій конференції
«Православ’я в Україні» (Київ, 2016); VІІ і VІІІ міжнародній науковопрактичній конференції «Софійські читання» (Київ, 2013 та 2015); ІV
міжнародній науково-творчій конференції «Мистецька освіта в культурному
просторі України ХХІ ст.», Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв (Київ, 2015); І міжнародній науковій конференції «Русь и Афон:
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тысячелетие духовно-культурных связей», Чернігівський національний
педагогічний університет (Чернігів, 2014); міжнародній науково-теоретичній
конференції «Духовні цінності християнства в українській культурі: віхи
тисячоліть (до 1025-річчя хрещення Київської Русі)» (Київ, 2013); міжнародній
науковій конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»
НДІ пам’яткоохоронних досліджень (Київ, 2013), міжнародній науковотеоретичній конференції «Інституційні засади культуротворення: історія та
сучасність», Національна академія державного управління при Президентові
України (Київ, Україна, 2012); ХV, XVI, ХVІІ міжнародних Могилянських
читаннях, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
(Київ, 2010, 2011, 2012); міжнародній науковій конференції «Методичні
проблеми пам’яткоохоронних досліджень», Українське товариство охорони
пам’яток історії і культури (Київ, 2011, 2012); Х, ХVІІ міжнародних наукових
конференціях «Церква — наука — суспільство: питання взаємодії»,
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (Київ, 2012,
2019); II Міжнародній культурологічній конференції «Наука про культуру:
культурологія, культурознавство, культурфілософія vs Cultural Studies,
Сulturology, Humanities» в НПУ імені М. П. Драгоманова (Київ, 2011);
міжнародній науково-практичній конференції «Діалог культур: дослідження,
практики, виклики», Національний інститут стратегічних досліджень (Київ,
2011).
Результати дослідження апробовано на всеукраїнській науковотеоретичній конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного
дискурсу», Інститут культурології НАМ України (Київ, 2016); всеукраїнській
науково-теоретичній конференції з міжнародною участю «Українська регіоніка
у контексті діалогу культур: теоретичний та прикладний виміри», Інститут
культурології НАМ України (Київ, 2013); всеукраїнській науково-теоретичній
конференції «Діалог культур в контексті глобалізації», Інститут культурології
НАМ України (Київ, 2014); всеукраїнській міждисциплінарній науковотеоретичній конференції з міжнародною участю «Мистецькі реалізації
універсалій культури. Зміна смислів», Інститут культурології НАМ України
(Київ, 2015); всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Культура —
Текст — Особистість: українські перспективи», Інститут культурології НАМ
України (Київ, 2017); всеукраїнській науковій конференції «Образні системи в
українській культурі в історичному та типологічному аспектах: театр,
кінематограф, музика, образотворче мистецтво», Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, 2015);
науково-теоретичній конференції «Засоби масової інформації як феномен
культури і культура у засобах масової інформації», Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, 2011); науково-теоретичній
конференції «Динаміка культуротворчих процесів в Україні», Інститут
культурології НАМ України (Київ, 2009); ювілейній конференції, присвяченій
950-річчю першої писемної згадки про Єлецький монастир, НАІЗ «Чернігів
стародавній» (Чернігів, 2010); міждисциплінарній науково-теоретичній та
практичній конференції з міжнародною участю «Дискурсивний вимір сучасного
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мистецтва», ІК НАМ України (Київ, 2016); міждисциплінарній науковій
конференції «Візуальність як домінанта сучасної культури», Інститут
культурології НАМ України (Київ, 2017); науковому круглому столі «Художня
спадщина України: проблеми збереження та інтерпретації», Інститут
культурології НАМ України (Київ, 2016); науковому круглому столі «Історія
пам’яткоохоронної справи в Україні: здобутки та втрати», Інститут
культурології НАМ України (Київ, 2012); науковому круглому столі «Знищена
культурна спадщина України: проблеми дослідження», Інститут культурології
НАМ України (Київ, 2011); матеріали дослідження апробовано на відкритій
лекції на кафедрі архітектури і реставрації в Національному університеті
«Львівська політехніка» (Львів, 2019).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в
47 публікаціях, серед них: 1 — одноосібна монографія (загальним обсягом
42 д. а.), 23 — статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН
України, та наукових міжнародних періодичних виданнях, 15 — публікації у
збірниках матеріалів зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських наукових
конференцій, 8 — публікації, що додатково відображають результати
дослідження.
Структура роботи зумовлена її метою й дослідницькими завданнями.
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку
використаних джерел із 613 позицій та додатку з каталогом пам’яток
(134 позиції), ілюстраціями (556 позицій). Загальний обсяг дисертації становить
626 сторінок. Основний текст викладений на 311 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання
роботи, визначено об’єкт, предмет, територіальні та хронологічні межі,
методику та проблематику дослідження, наукову новизну, теоретичне і
практичне значення роботи. Подано інформацію про апробацію дослідження та
структуру дисертації.
Розділ 1. Історіографія, методика та джерела дослідження містить
три підрозділи, у яких розглянуто стан опрацювання теми, джерельну базу
дослідження,
обґрунтовано
доцільність
репрезентації
архітектурнодекоративної складової іконостаса як архітектурної рами, сформульовано
методологію дослідження.
У підрозділі 1.1. Історіографія проаналізовано дослідження іконостасів
XVII–XVIII ст., визначено, що вивчення українського іконостаса впродовж
майже півторастолітньої історії переважно представлено матеріалами,
присвяченими формуванню і трансформації іконографічної програми іконопису.
Паралельною темою був аналіз стилю живопису ікон, їх атрибуція та
встановлення авторства. Водночас архітектурно-пластична складова іконостаса
XVII–XVIII ст. є одним із найменш вивчених його аспектів, оскільки в науковій
літературі усталилася думка про суто декоративний характер орнаментального
опорядження іконостасів. Відповідно, процес формування і розвитку
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архітектурної композиції та пластичного оформлення іконостаса пов’язується
лише з розвитком та зміною мистецьких стилів.
У підрозділі 1.2. Методика дослідження сформульовано і обґрунтовано
підхід до вивчення семантики архітектурно-декоративної основи іконостаса.
Він базується на визначенні архітектурно-пластичної основи іконостаса як
архітектурної рами, що зумовлено функціональними паралелями між рамою
іконостаса і рамою живописного твору як матеріальної межі, що розділяє
простір зображення та простір глядача. Водночас увага зосереджується на
семантиці художнього оформлення рами іконостаса з широким колом історикокультурних конотацій, які є важливим інструментом осмислення облямованих
образів. Методика дослідження спирається на традиційні мистецтвознавчі
методи: іконографічний, формально-стилістичний, іконологічний, а також
методи суміжних наук: компаративний, метод історичної поетики, структурносеміотичний, феноменологічний, герменевтичний, метод системного аналізу, що
в сукупності дають можливість виявити базові схеми декоративних програм
іконостасів, а також реконструювати основні моделі семантичної структури
архітектурно-пластичної організації іконостасів XVII–XVIII ст.
У підрозділі 1.3. Джерела дослідження характеризується стан
збереження іконостасів XVII–XVIII ст. в Україні, пояснюється специфіка
корпусу джерел, який переважно складається з фотоматеріалів утрачених
іконостасів. Подано статистичну інформацію щодо збережених іконостасів,
вказано архівні та музейні установи України та Польщі, в яких зберігаються
колекції світлин іконостасів. Констатується, що найбільше іконостасів
збереглося в західних регіонах сучасної України, і серед них чимало пам’яток
XVII ст. На території Наддніпрянщини і Лівобережжя іконостасів раніше кінця
XVII ст. не збереглося. Єдина пам’ятка того часу — іконостас СпасоПреображенського собору Путивля на Сумщині, який лише різьбленими
елементами виявляє близькість до українських іконостасів, тоді як його
композиція є типово російською. Від першої третини XVIII ст. дійшло тільки
два повністю збережені іконостаси — один у Спасо-Преображенській церкві в
с. Великі Сорочинці на Полтавщині 1732 р., інший — у Троїцькій надбрамній
церкві Києво-Печерської лаври початку 1730-х. Причини такої ситуації
пов’язані зі зміною естетичних концепцій і політичної ідеології на
підросійських теренах Україні впродовж XIX–XX ст. На прикладі київських
пам’яток показано процес послідовного нищення протягом цього періоду
іконостасів XVII–XVIII ст. В умовах майже тотальної втрати пам’яток єдиною
можливістю заповнити лакуни джерел стало використання фотографій, а також
акварелей і малюнків утрачених іконостасів. Зібраний архівний матеріал із
збережених і втрачених іконостасів систематизовано і представлено в каталозі,
який міститься в додатках.
Розділ 2. Архітектоніка іконостаса: форма і символ складається з двох
підрозділів, у яких визначено теоретичне підґрунтя та конкретні чинники, що
вплинули на формування і трансформації архітектурно-пластичної рами
іконостаса XVII–XVIII ст.
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У підрозділі 2.1. Від функціональної конструкції до архітектурної рами
виявлено витоки формування архітектурно-декоративної основи іконостаса як
архітектурної рами. Перетворення середньовічного тяблового іконостаса на
іконостас — архітектурну раму, яким український іконостас відомий від
початку XVIІ ст., було результатом синтезу двох традицій. З одного боку, це
балканська (візантійська) традиція композиційної організації та оздоблення
іконостасів, з іншого боку — це архітектурна рама релігійного образу, яка
з’явилася в західноєвропейському мистецтві доби Ренесансу. Відповідно до
візантійської практики обрамлення ікон над архітравом аркатурою, на початку
XVIІ ст. аркатура запроваджується і в український іконостас для облямування
ікон деісусно-апостольського ярусу. З Балкан також запозичується прийом
суцільного оздоблення різьбленим декором поверхонь іконостаса. Водночас із
латинського Заходу запозичується просторова глибина обрамлення і його
архітектурний образ у цілому.
Архітектурна рама іконостаса уже в перших зразках презентує чітку
структурну та ієрархічну організацію за правилами риторики. Завдяки
риторичному впорядкуванню вже від початку XVII ст., коли в іконостасі кожне
зображення має власне обрамлення, він не перетворюється на сукупність
розрізнених рам. Іконостас має вигляд єдиної рами, елементи якої об’єднано
загальним задумом, водночас кожна окрема рама, що належить до нього, є
важливою смисловою складовою, подібно до речень, поєднання яких створює
цілісний текст.
У підрозділі 2.2. Рама іконостаса як інструмент коментаря іконних
образів доводиться, що поява аркатури в обрамленнях ікон деісусноапостольського ярусу на початку XVII ст. пов’язана з іконографічними
мотивами Небесного Єрусалима, тож аркатура, яка обрамляла образи апостолів
і центральну деісусну ікону, була візуальним образом стіни Небесного Града.
Отже, обрамлення деісусно-апостольського ярусу аркатурою зосереджувало
увагу на його есхатологічних смислах.
Аналіз варіантів форм ікон у іконостасах XVII–XVIII ст. свідчить про
відсутність сталого зв’язку з їх конкретними сюжетами. Водночас варіації форм
і розмірів ікон є ключовим маркером жанрово-тематичних циклів сюжетних
образів, а відтак і системи їх розміщення в іконостасі. Форма ікон стала
головною ознакою, що давала можливість на пишно декорованому фасаді
іконостаса вирізняти й розпізнавати сюжети однієї тематики: празники,
страсний цикл, одноосібні образи й т. ін. Одночасно з появою різних форм
обрамлень і різних форм самих ікон відбулося розчленування раніш мало
диференційованого іконостасного ансамблю на складники, що змістило фокус
уваги із цілого на його елементи – тематичні цикли, семантику кожного з яких
потрібно було тепер осмислювати відокремлено і в певній послідовності.
Подальшим кроком була поява в межах одного тематичного циклу (ярусу)
різних форм ікон, що доповнило тематичний поділ деталізованішою сюжетною
диференціацією і вимагало послідовного сприйняття іконостаса від ікони до
ікони, подібно до послідовного прочитання графічно фіксованого вербального
тексту.
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Розділ 3. Іконологія і символіка декору містить три підрозділи і два
пункти. У ньому проаналізовано комплекс орнаментальних мотивів, які
формують семантичне ядро різьбленого опорядження іконостасів та
організовану за риторичними правилами символічну структуру їхнього декору.
У підрозділі 3.1. Рослинна орнаментика: репертуар мотивів укладено
словник флоральних мотивів, що ними оздоблювали іконостас, і проведено
типологічний аналіз їх форм. Увесь корпус мотивів для аналізу розділено на три
групи: мотив виноградної лози, мотив аканта та квітково-плодові мотиви. Від
початку XVII ст., коли мотив виноградної лози вперше фіксується в
іконостасному оздобленні, його представлено широким репертуаром
стандартизованих форм як у складових елементах мотиву, так і в композиційних
схемах, що свідчить про запозиченість цього мотиву в розробленій і
канонізованій формі. Численні варіанти зображення виноградної лози в декорі
іконостасів XVII ст., які нерідко спостерігаємо і в межах однієї пам’ятки,
вказують на цілеспрямоване розширення іконографії цього мотиву. Від початку
XVIІI ст., коли орнаментика іконостасів стрімко поповнюється новими
рослинними мотивами, розмаїття іконографічних варіантів виноградної лози
скорочується, а збережені варіанти зазнають уніфікації. Отже, розмаїття
іконографічних схем виноградної лози в декорі іконостасів безпосередньо
пов’язане з характером використання репертуару інших рослинних мотивів.
Поліморфізм аканта в орнаментації іконостасів ХVІІ ст. зумовлювався
тим, що з архітектурного декору в іконостаси перейшли вже трансформовані
стилізацією варіанти, які далі розвивалися відповідно до властивої для
маньєризму трансформації природних форм. Водночас семантична
нейтральність аканта сприяла розповсюдженню широкої палітри його форм —
від упізнаваних до вкрай стилізованих, у яких цей мотив позначено дуже
умовно. Така специфіка дозволяла застосовувати до аканта максимум творчих
інтерпретацій, а форми, що генерувалися, необов’язково надавалися для
достовірної ідентифікації, що при зображенні семантично важливих мотивів,
наприклад виноградних лоз, було неприпустимо. Наприкінці ХVІІ ст., коли
маньєристичні інтерпретації аканта в іконостасах витісняються бароковими
формами, відбувається уніфікація його рисунка. Відтепер зображення
акантового листя, стає наближеним до реальних рослинних форм і добре
ідентифікується, що властиво семантично важливим мотивам.
Поширеність квіткових мотивів у рослинній орнаментиці іконостасів
XVIІI ст. вказує на трансформацію в період зрілого Бароко символічної
концепції опорядження іконостаса з переміщенням головних смислових
навантажень на цю групу мотивів. Обмежений репертуар квіткових мотивів, із
яких формувалася орнаментика іконостаса XVIІI ст., свідчить, що до програми
декору залучалися лише ті флоральні мотиви, символічні інтерпретації яких
були релевантними для зазначеного контексту. Саме цей чинник обмежував
поширення в декорі іконостаса мотивів «місцевої флори».
В композиціях із використанням зображень виноградного грона, граната,
інжиру і шишок ці мотиви мали таку пластичну інтерпретацію, яка давала
можливість безпомилково їх ідентифікувати. Усім іншим плодам надавалася
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узагальнена округла форма, що істотно ускладнює їх розпізнавання. Це свідчить
про те, що, незалежно від джерел запозичення плодового декору, перед
уміщенням до орнаментики іконостаса кожен його мотив переосмислювали на
семантичному рівні. У результаті лише важливі з погляду семантики плоди
зберегли трактування, властиве їх природним формам, інші використовувалися
як нейтральне «тло».
Типологічна класифікація форм флоральних мотивів показує, що
програмний склад декору іконостасів XVII–XVIII ст. формувався з урахуванням
символічного значення флоральної орнаментики, яка слугувала інструментом
дидактики.
У підрозділі 3.2. Риторика і флоральний декор доводиться, що структура
орнаментальної програми українських іконостасів є відповідною структурі
вербального повідомлення, тобто організована як текст, що потребує
послідовного прочитання. Складені за правилами риторики орнаментальні
композиції утворювали конструкції з особливим синтаксисом, пристосовані для
трансляції певного символічного змісту. Цим пояснюється обмежене коло
варіантів композицій, які запозичувалися з пам’ятки в пам’ятку. Таким чином,
сукупність різьбленого оздоблення іконостасів є текстом, що утворюється
об’єднанням орнаментальних композицій між собою в своєрідні синтагми
завдяки внутрішньотекстовим зв’язкам. Осмислення рослинної орнаментики в
іконостасі як інструменту дидактики перетворює його декоративну програму на
візуальну проповідь. Таке значення різьбленого оформлення є потужним
стимулом для розвитку пластичного оздоблення протягом XVII–XVIII ст. і
стало однією з причин переважання декору над живописом у іконостасах доби
Бароко.
Розвиток семантичної програми різьбленого оздоблення іконостаса та
зростання його значення як візуальної проповіді зумовлює не тільки
розширення загального обсягу декору в іконостасі, а й ускладнення його
композицій. Особливо популярними стають гірлянди, розетки, букети, які
утворюють складні синтагми. Водночас сенс зашифрованого в декорі послання
прочитувався завдяки принципово важливим «надбудовам» — метатекстам, які
відповідним чином спрямовували та визначали загальний зміст повідомлення і
ставили до нього у відповідність елементи позатекстової реальності як
інструмент інтерпретації. Такими метатекстами були групи з декількох
основних мотивів, які акцентували христологічну або марійну тему в програмі
декору.
У підрозділі 3.3. Семантика композицій із зооморфними мотивами
виявлені джерела поширення в українських іконостасах композицій із
зооморфними мотивами та визначено символічну програму царських врат, в
структурі яких таки зображення розміщувалися.
У пункті 3.3.1. Репертуар, іконографія та символіка зооморфних мотивів
розширено та визначено репертуар зображень тварин і птахів, які
спостерігаються в орнаментиці царських врат українських іконостасів XVII–
XVIII ст., та проведено їх іконографічний аналіз. До ідентифікованих
М. Драґаном зображень лева, дельфіна, орла запропоновано виокремлювати
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зображення голуба та узагальнений образ птаха. Змієподібну істоту, що її
М. Драґан описує як дракона, пропонується визначати як аспіда. За способом
презентації зооморфних мотивів на царських вратах можна розрізнити
цілофігурні зображення і маскарони. Стабільною була загальна схема їх
розподілу: лев, аспід і дельфін завжди посідали долішню частину врат, птахи –
їхній горішній край або центр стулок. Ці образи вміщувалися зазвичай парами
(по одному на кожній стулці), у профіль, дзеркально відображеними. Значно
рідше пара тварин або їхні маскарони формували симетричну композицію на
кожній стулці, але і в цьому випадку їхні пози та взаємне розміщення
повторювали вже описаний загальний принцип. Наявні пам’ятки свідчать, що
не існувало усталеного правила формувати таку композицію з опозиційної пари:
птахи / тварини. На царських вратах могли розмістити або одну пару птахів
угорі чи звірів унизу, або дві пари, і тоді зооморфні мотиви розподілялися у два
яруси: вгорі та внизу відповідно. Аналіз символіки цих мотивів показав, що всі
вони багатозначні, а деякі з них, залежно від контексту, можуть позначати
семантичні опозиції. Отже, переконлива інтерпретація зооморфних мотивів
можлива лише в контексті загальної композиції, до якої вони належать.
У пункті 3.3.2. Світове дерево на царських вратах встановлено, що
зооморфні мотиви в іконостаси України запозичені з афонських іконостасів.
Вони були сприйняті як структурні моделі програмного репертуару
опорядження, вміщення яких створювало стійку алюзію на грецьке
першоджерело. Цей перенесений з Афону репертуар зооморфних мотивів став
базою для розробки нових композиційних побудов. Амбівалентність значень
деяких зооморфних зображень засвідчує, що вони не можуть розглядатися як
окремі орнаментальні елементи, а є частинами композиційної схеми Світового
дерева, представленого в загальному оформленні стулок царських врат XVII–
XVIII ст. Модель Світового дерева на царських вратах з’являється не внаслідок
стихійного впливу фольклорних традицій. Вона запозичується з міфопоетичної
сфери для розробки на її основі іконографічної програми: ідея її полягала у
створенні композиційної формули, в якій Світове дерево з інтегрованими в його
структуру іконами «Благовіщення» і євангелістів репрезентувало образ істинної
картини світу, оновленого після Хресної Жертви Спасителя.
Розділ 4. Зображення — символи, зображення — тропи в опорядженні
іконостасів містить чотири підрозділи, в яких послідовно розкрито семантику
зображень, які не належали до кола орнаментальних мотивів і водночас не були
молитовними образами.
У підрозділі 4.1. Мотив посудини: смисли очевидні і приховані
обґрунтовується причина появи на царських вратах українських іконостасів
наприкінці XVII ст. композицій із потирами, пов’язаних не тільки з їх
символіко-догматичним смислом, а й із церковно-політичною ситуацією.
Необхідність у розміщенні потирів на вратах була відповіддю Української
церкви Московському патріархату на тиск у питанні про момент
пересуществлення Святих Дарів, навколо якого тоді точилися дискусії в Москві.
Поява потирів виконувала функцію візуального маніфесту, що мав свідчити про
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вірність Української церкви грецькому вченню, а відтак бути знаком підтримки
московського патріарха Йоакима в тогочасній євхаристичній полеміці.
Розширення в середині XVIII ст. в орнаментиці іконостасів репертуару
мотиву посудини з марійною і райською символікою відбувається в період, коли
в ужитку православної церкви Російської імперії активно впроваджується культ
імператриці. У контексті розгорнутого в церковному дискурсі уславлення
цариці зростає увага до прославляння Богоматері — вищої покровительки й
заступниці християнського люду, що візуально фіксується в збагаченні
орнаментики іконостасів марійними символами.
Мотив посудини, який не належав до кола традиційного репертуару
орнаментики українського іконостаса, привертав до себе більше уваги, ніж
звична рослинна декорація. З огляду на це, пов’язані з посудинами смисли
набували в символічній програмі іконостасів провідного значення,
перетворюючи мотив на потужний інструмент візуальної проповіді. Водночас,
оскільки мотив посудини не був традиційним, він уводився в декорацію
іконостасів лише за необхідності, для візуалізації важливих на той час
богословських ідей і вилучався з програми іконостаса, коли актуальність цих
ідей вичерпувалася.
У підрозділі 4.2. Символіко-догматичні зображення орлів розкрита
семантика двоголових і одноголових орлів, зображення яких трапляються серед
різьблених композицій іконостасів XVII–XVIII ст. На формальному рівні ці
орли мають ознаки, характерні для геральдичних зображень: їх показано
фронтально з піднятими або опущеними крилами, коронованими, з різними
атрибутами в лапах. Водночас в українських іконостасах таких орлів
розміщували переважно на середній осі іконостаса, на лінії царські врата —
Розп’яття. Таке розташування виявляє програмну значущість орлів і свідчить,
що вони наділялися великим смисловим, а відтак і догматичним
навантаженням. Установлено, що жодне з відомих зображень орлів у
іконостасах не може вважатися гербом жодної з держав, до складу яких у XVII–
XVIII ст. входили українські землі, оскільки 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.
Виявлено, що двоголові та одноголові орли в українському іконостасі
були христологічним символом. Зображення двоголового орла з’являється там
під впливом поширення цього символу в іконостасах на Балканах. Семантика
орлів може бути описана як молитовне звернення до Бога про порятунок і
патронат. Тобто геральдичні зображення при вміщенні в структуру іконостаса
могли змінювати своє значення, властиве їм у просторі світської культури, й
набувати захисні та сотеріологічні смисли, особливо актуальні для українського
суспільства XVII–XVIII ст. Христологічні смисли двоголового орла, поширені в
Україні у XVII – середині XVIII ст., до кінця XVIII ст. поступово затіняються
семантикою такого орла як державного герба Російської імперії.
У підрозділі 4.3. Герби фундаторів — знак іконічний і конвенціальний
розглянуто практику вміщення в опорядження іконостасів у XVII — середині
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XVIII ст. гербів гетьманів, церковних ієрархів і козацької старшини, які були
ктиторами під час спорудження іконостасів. Започаткування практики вміщення
гербів у іконостас фіксується з другої чверті XVII ст. і пов’язане зі
спорудженням митрополитом Петром Могилою іконостаса Софійського собору
в Києві. Герби ктиторів зазвичай розміщували в цоколі, здебільшого їх було
кілька й вони могли належати різним членам родини. Уміщений у іконостасі
герб, так само, як і портрет, був наділений «магічною ідентичністю» з
першообразом, тобто з особистістю людини, і в цьому його сенс був подібний
до іконічних зображень. У такому значенні герби формально не входили в
конфлікт з іншими персональними зображеннями в іконостасі й могли
залучатися до його сакрального простору. Принципово важливим було те, що
завдяки своїй знаковій формі герб не ставав у один ряд із іконами, отже, хоча й
знаходився в іконостасі, вилучався з кола зображень, призначених для
поклоніння. Встановлено, що функція герба в іконостасі виходила за межі
традиційного завдання вказувати на особистість або рід, який здійснив
доброчесний внесок. Ктиторські герби в іконостасі мали есхатологічну
спрямованість і поминальний характер. У системі іконостаса герб набував
значення ктиторського портрета з меморіальним сенсом і символізував особисте
предстояння його власника. Розміщуючи в цоколі іконостаса свої герби, ктитор і
його рід мали можливість посісти візуально позначене місце в послідовно
вибудуваній моделі Церкви Христової, яку репрезентує іконостас, і воднораз
цим вони містично залучалися до акту молитовного предстояння у
Божественній Літургії, сподіваючись на спасіння душі.
У підрозділі 4.4. Різьблені ангели в опорядженні іконостасів
простежено, як відбувалося поширення в опорядженні іконостасів XVII–
XVIII ст. скульптурних зображень ангелів і розкрито їх семантику в контексті
іконостаса. Репертуар таких зображень складався з двокрилих голів ангелів, які
традиційно іменуються херувимами, цілофігурних ангелів, одягнених у довге
вбрання або драпірованих тільки гіматієм, а також крилатих фігурок
напівоголених немовлят, яких найчастіше визначають як путто. Скульптурні
ангели не були обов’язковою частиною програми іконостасів, їхні кількість і
місце розташування варіювалися, часто вони взагалі відсутні. Структура
українського іконостаса першої половини XVII ст. ще могла містити лінійний
ряд із живописних образів херувимів, який наслідує візантійську композиційну
схему. Відлунням цієї традиції є низка крилатих голів ангелів у молитовному
ярусі іконостаса 1629–1638 років Успенської церкви Львова. До середини
XVII ст. в схемі розміщення херувимів у іконостасі відбулися зміни, що
проявилися в зосередженні цих зображень на царських вратах і поблизу них.
Водночас вони набувають скульптурних форм. Крім самих врат, ангелів
починають розміщувати на їхньому одвірку, антаблементі над ними, замку та
антревольті арки, в цоколі та обрамленні найближчих до врат намісних ікон.
Спосіб розміщення і композиції з ангелами вказують на прагнення наголосити
на їх теофанічному смислі та новій для ангельських зображень у іконостасі темі
літургійного служіння, що оприявнювалася поширенням у іконостасі
композицій, які поєднують виноградні грона і херувимів.
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До середини XVIII ст. формується практика розосередження херувимів по
фасаду іконостаса і зростання загальної кількості ангелів завдяки цілофігурним
зображенням. Своїм розміщенням і композиційними схемами численна
ангельська скульптура в іконостасах й далі репрезентує ідею про сили небесні
як про славу, що супроводжує Теофанію. Безпосередньою вказівкою на це є
поява композицій із Саваофом або ім’ям осіб Святої Трійці в іконостасах. У
розподілі херувимів на фасаді іконостасів XVII–XVIII ст. прочитується ще один
важливий аспект їх значення, пов’язаний із їхньою роллю хранителів. Ідеться
про розміщення голів ангелів над проходами до вівтаря, а також на вузлових
елементах конструкції іконостаса: виступах розкрепованого архітрава,
консолях, базах колон. Християнське розуміння вівтарної частини храму як
небесного світу, раю, а також осмислення іконостаса як катапетасми
створювало до зображень ангелів над проходами та на інших ділянках
конструкції іконостаса кілька смислових алюзій, які актуалізували ідею про
ангелів-вартівників, приставлених охороняти священний простір від
опоганення.
Ангельські зображення в оздобленні іконостаса слугували додатковим
елементом, що полегшував розуміння іконографічної програми, акцентуючи
літургійні та есхатологічні аспекти його загального символічного задуму.
Розділ 5. Іконостас як образ горнього світу містить два підрозділи, в
яких реконструюються дві основні теми, що визначали формування символічної
структури архітектурно-декоративної рами іконостаса і функціональність цієї
структури як об’єкта візуального богослов’я. Архітектурна рама іконостаса
першої половини — середини XVII ст. розвивається як спроба втілити одне з
двох уявлень про Царство Небесне: як образу Небесного Єрусалима і як образу
райського саду.
У підрозділі 5.1. Візія Небесного Єрусалима виявлено, що реалізація
образу Небесного Єрусалима в художньому втіленні іконостаса відбувається в
контексті есхатологічних настроїв, що посилилися в першій половині XVII ст.
напередодні 1666 р. Під впливом текстів Апокаліпсиса іконостас того періоду
набуває вигляду стіни Небесного Єрусалима. Загальна композиція формується
як витягнутий по горизонталі прямокутник або квадрат, який завершувався
рядом із картушів, що створювали вигляд ажурного аттика, антаблемент і
карнизи поділяли фасад на чіткі горизонтальні яруси. До образу Небесного
Града відсилає і влаштування в іконостасі трьох проходів до вівтаря:
центрального із царськими вратами, північного і південного із дияконськими
дверима. Кількість проходів збігається з описом стін Небесного Єрусалима, в
кожній з яких було троє врат. Водночас арки проходів у іконостасі мають
напівциркульну форму, що символізує небесне склепіння і глибокі одвірки, які
посилюють ефект облаштування проходів у товщі стіни. Ікони деісусноапостольського ярусу обрамлялися аркатурою — що є давньою іконографічною
формулою для зображення Небесного Града. Пілястри, на які раніше спиралася
аркатура, з 1630-х років замінюються на півколони або колони, які тоді ж
з’являються в намісному ярусі. Поява колон надала іконам намісного ярусу
вигляду вікон у розкішних архітектурних обрамленнях і створила алюзію на
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палацову архітектуру, що відповідало поширеним в Україні уподібненням
Царства Небесного «небесним палацам», яке постійно використовувалося в
панегіриках і текстах заповітів.
У пластичному оформленні, окрім рослинних мотивів (виноградної лози,
аканта, квітково-плодових композицій), іконостаси першої половини —
середини XVII ст. рясно прикрашали зображеннями «дорогоцінного каміння»,
якими наче інкрустовано нижні частини колон, антаблемент, антревольти,
консолі. До «інкрустацій камінням» поверхонь іконостаса слід віднести й бонії
(буколи), що мають вигляд кабошонів, тобто огранених каменів, якими
оформляли рами ікон. Те, що такий декор презентував саме «дорогоцінні
камені», показувалося фарбуванням «самоцвітів» у різні кольори, що також
відповідало тексту Апокаліпсиса про різні види каміння, якими прикрашено
стіни Небесного Єрусалима. Ще однією паралеллю із образом Небесного Града
було золочення всіх елементів іконостаса, що створювало алюзію на золоте
місто і його небесні палаци та сприяло посиленню його сприйняття як
візуального образу Небесного Єрусалима.
У підрозділі 5.2. Образ райського саду розкрито, що концепція іконостаса
як образу Небесного Єрусалима починає втрачати актуальність від 1660-х років.
Протягом 60–80-х років XVII ст. в Україні спостерігаються перші спроби
організувати ступінчастий підйом ярусів у напрямку до центра. Архітектурна
форма іконостаса віддаляється від суворої герметичності, чіткості й
лаконічності композиції, тяжіючи до вигнутих ліній, ускладнення форми.
Карнизи ярусів послідовно вигинаються дугами до самого верху іконостаса, де
горішній карниз, який увінчує картуші та фронтон, розривається на фрагменти.
Послідовне підвищення ярусів у центральній частині іконостасів другої
половини XVII — першої половини XVIIІ ст., завдяки чому формувався
трикутний силует їх завершення, запроваджується з метою надати іконостасам
вигляду гори. Поверхні іконостаса покривають рослинним декором: він
повністю витісняє мотиви інкрустації «камінням», заміщуючи їх квітковими та
плодовими гірляндами. Одночасно принципово змінюється значення колон /
півколон у архітектоніці іконостаса. Тепер вони хоча й наявні, але вже не
сприймаються як колонада, що створює розмірений ритм вертикальних
членувань. Це відбувається внаслідок заміщення повнотілих стовбурів колон на
ажурно прорізані, сформовані з переплетень об’ємно виконаних виноградних
лоз, листя аканта і квітів. Такі колони зливаються з навколишнім різьбленим
рослинним декором. У окремих випадках колони трансформуються в подобу
пальм: фусти, щільно обкручені гілкою аканта, перетворюються на стовбури, а
капітелі, що мають вигляд жмута з довгого листя, — на пишні крони.
Найвиразніший приклад таких колон був у головному іконостасі
Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, виконаному в 1718 р. Для
створення ефекту ряду з пальм, що прикрашали нижню частину цього
іконостаса, його колони розпочиналися від підлоги, а не, як зазвичай, від рівня
намісних ікон, також над ними не було карниза. Таким чином, композиція
іконостаса впродовж останніх десятиліть XVII ст. все більше віддаляється від
структури фасаду світської будівлі, а сам іконостас уподібнюється до покритого
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пишною рослинністю пагорба, в якому рослини насаджені ярусами, а біля
підніжжя ростуть високі пальми. Формування такої загальної композиції з
одночасним багатим оздобленням скульптурно вирізаним рослинним декором
дозволяло представити іконостас як образ квітучого саду на горі, що
відображало поширене в християнській екзегетиці уявлення про рай. Водночас
образ іконостаса як раю на горі створював символічні паралелі до ідеї гори, як
духовного сходження у християнському шляху до Бога. Усі описані алюзії
належать до сфери метафоричних смислів, які цілком могли змішуватися, і ця їх
двоїстість відображалася в художньому втіленні іконостаса другої половини
XVII — першої половини XVIII ст. як образу раю.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження етапів трансформації символічної програми
архітектурної композиції та пластичного опорядження українського
іконостаса XVII–XVIII ст. дало підстави сформулювати теоретичні
положення, що розкривають функціонування його архітектурно-різьбярської
конструкції як об’єкта візуального богослов’я.
1. Аналіз досліджень українського іконостаса XVII–XVIII ст. виявив, що
його архітектурно-пластична складова дотепер не була предметом ґрунтовного
вивчення, а символічна програма різьбленого опорядження належить до
найменш вивчених його аспектів. У літературі усталилася думка про суто
декоративний характер орнаментального оздоблення іконостасів, відповідно
до якої процес формування і трансформації архітектурної композиції та
пластичного оформлення іконостаса пов’язується з впливами мистецьких
стилів, а основним методом дослідження є стилістичний аналіз.
Обґрунтовано доцільність вивчення архітектурно-пластичної складової
іконостаса XVII–XVIII ст. як архітектурної рами, подібної своїми функціями
до рами візуального образу. Аргументами для цього є формальний устрій і
символічний задум іконостаса. Як матеріальна конструкція він має всі
зовнішні ознаки багатоскладової рами, оскільки організований як система
обрамлень, об’єднаних у єдиний ансамбль загальним композиційним задумом.
Подібними є символічні смисли архітектурно-декоративної рами іконостаса та
рами творів мистецтва: і перша, і друга відділяють зображення від
навколишнього простору, є матеріальною межею між реальним простором і
художнім простором зображення. Збігаються також метафоричні смисли
картинної рами й архітектурної рами іконостаса (оскільки вони розуміються
як вікно), однак у випадку обрамлення картини — це вікно в умовний світ
художнього твору, у випадку обрамлення ікони, згідно з богословським
тлумаченням — вікно у світ горній. Це доводить, що реконструкцію
символічної програми різьбленого опорядження і семантики загального
композиційного задуму іконостасу слід здійснювати, ґрунтуючись на аналізі
його архітектурної основи як змістовної рами, історико-культурна семантика
якої є контекстом семантики сюжетів облямованих нею іконних зображень.
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2. Архітектурно-пластична рама українського іконостаса виникла і
розвивалася як богословський проект, тому багато аспектів її декоративнопластичного рішення неможливо пояснити окремо від символічного задуму
іконостаса.
Ідея іконостаса-рами, що виникла з ренесансної концепції обрамлення
релігійного образу, в Україні розвивалася на ґрунті грецької (візантійської)
традиції, яка дала українському іконостасу обрамлення у вигляді аркатури.
Крім того, принцип орнаментації грецьких іконостасів позначився на
поширенні в Україні ідеї багатої орнаментації нових форм архітектурного
іконостаса.
Формування іконостаса як багатоскладової рами свідчить, що форми
обрамлень проєктувалися в ньому як необхідна вказівка для правильного
порядку прочитання його богословської програми. Подібно до заголовків
тексту, обрамлення структурувало зміст іконостаса і встановлювало в процесі
осмислення додаткові смислові зв’язки між його елементами. Підстави для
такого висновку вбачаємо у формі обрамлень деісусно-апостольського ярусу
та його центральної ікони, а також проходів до вівтаря. Символіка аркових
конструкцій у візантійській традиції пов’язана з уявленнями про Небесний
Єрусалим. В українському іконостасі XVII в. створений аркатурою обрамлень
ікон деісусно-апостольського ярусу візуальний образ стіни Небесного Града
мав есхатологічний сенс.
У цілому зміст послання набував граничної визначеності: воно
безпосередньо співвідносилося з ідеєю Спасіння і явлення Небесного
Єрусалима. Водночас, акцентуючи есхатологічний зміст апостольського ярусу,
обрамлення аркатурою слугувало своєрідним маркером, який вказував на
наявність цього ярусу в багаторівневій структурі іконостаса XVII ст.
Оформлення такими самими півциркульними арками проходів до вівтаря
встановлювало смислові паралелі між деісусно-апостольським ярусом і його
центральною іконою, яка репрезентує есхатологічний образ Христа-Судді, та
вівтарем — символічним Царством Небесним, Небесним Єрусалимом. Такі
смислові зв’язки формувалися в українському іконостасі вже в XVIII ст., коли
напівциркульну форму арки витісняє трилопатева, що обрамлювала
центральний вхід у вівтар і центральну ікону деісусно-апостольського ярусу.
Форма обрамлення інших ікон була елементом упорядкування і ключем
до розуміння системи розміщення образів. Розміщення ікон на поверхнях
різної конфігурації, утворених вигинами карнизів, а також введення
додаткових ярусів зображень — усе це разом ускладнювало сприйняття
іконографічної програми в цілому та ідентифікацію сюжетів зокрема. Відтак
варіації форм ікон мали додаткову функцію маркера, який дозволяв
виокремити й розпізнати серед нагромадження вигнутих карнизів на пишно
декорованому фасаді іконостаса сюжети однієї тематики: апостолів, празники,
страсний цикл і т. ін. Водночас це розчленування колись єдиної
іконографічної програми на складові переносило увагу із цілого на його
елементи (яруси), семантику кожного з яких тепер необхідно було
осмислювати відокремлено і послідовно. Наступним етапом стала поява
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різних форм ікон у межах одного сюжетного циклу (ярусу), що додатково
наголошувало на важливості окремого сюжету і його сенсу. Унаслідок такої
трансформації іконостас почали сприймати як текст, що його неможливо
охопити одним поглядом, але необхідно читати від ікони до ікони.
Зміщення уваги в сприйнятті іконостаса із загального (іконографічна
програма в цілому) на сюжети окремих ікон свідчить про зміни в розумінні
іконної стіни, що розмежовує вівтар і наос. Введення різних форм ікон було
результатом глибинного процесу переосмислення іконостаса, яке відбувалося
у XVII–XVIII ст. і зрештою привело до зміни його назви із середньовічного
«деісус» на характерну для Нового часу — «іконостас», у якому акцент
перенесено на окрему ікону.
3. Розвиток іконостаса як системи обрамлень відбувався одночасно з
формуванням пластичного оздоблення рам. Основне його ядро становили
рослинні мотиви. Отже, програмний склад декору іконостаса XVII–XVIII ст.
формувався з урахуванням символіки флоральної орнаментики, яка слугувала
інструментом дидактики. Формування композицій з орнаментальних мотивів і
структурна організація декоративної програми іконостаса в цілому спиралися
на риторичні прийоми. Пластичне оформлення виконувало в іконостасі
функцію коментаря до основної теми, визначеної сюжетами ікон, що
уподібнює обрамлення до вербальної проповіді, оформленої візуально на
тотожній риторичній основі. Встановлено, що символічна програма
орнаментації іконостасів ґрунтувалася на двох головних темах: христологічній
і марійній. Христологічна тема домінувала в символіці рослинного декору
впродовж першої половини XVII ст., але до кінця століття вона поступово
відступає на другий план. У XVIII ст. рослинна орнаментика з
христологічною символікою, разом із головним його мотивом — виноградною
лозою, у програмах декору іконостасів практично зникає і заміщується
мотивами з марійною символікою.
Окрім рослинних мотивів, програма іконостасного опорядження
доповнюється зооморфними мотивами, які локалізуються тільки на царських
вратах. Джерелом запозичення зооморфних зображень в українському
іконостасі слугували афонські іконостаси. Вони були сприйняті як зразки
програмного репертуару оздоблення, використання яких створювало стійку
алюзію до грецького першоджерела. Водночас відсутність прямого
копіювання композицій свідчить про те, що зразком для наслідування стала
ідея трансляції через цю групу образів необхідного послання. Перенесений з
Афону репертуар зооморфних образів став базою для створення самостійних
композиційних побудов. Амбівалентність значень деяких зооморфних
зображень у різьбленому декорі царських врат XVII–XVIII ст. вказує, що вони
не можуть розглядатися як окремі орнаментальні елементи, а є частиною
композиційної схеми Світового дерева, образ якого реалізувався в оформленні
стулок. Модель Світового дерева на царських вратах з’являється не в
результаті стихійного впливу фольклорних традицій, її запозичено зі сфери
міфопоетичної свідомості для розробки на її основі композиційної формули, в
якій Світове дерево з інтегрованими в його структуру іконами «Благовіщення»
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і євангелістів репрезентувало образ справжньої картини світу, оновленого
після Хресної Жертви Спасителя.
4. Крім зооморфних мотивів і зображень птахів, які в українському
іконостасі традиційно розглядалися як маргінальні, схожу характеристику
мали й інші подібні елементи. Дослідження показало, що геральдичні орли,
герби ктиторів, зображення путто і різноманітних посудин, уміщені в
іконостасі, набували або нового змісту, співвідносячись із семантикою
іконостаса, або додаткового сенсу, важливого тільки в контексті іконостаса.
Двоголові та одноголові орли в українському іконостасі були
христологічним символом. Зображення двоголового орла з’являється там під
впливом поширення цього символу в іконостасах Балкан. Семантика орлів
може бути описана як молитовне звернення до Бога про порятунок і патронат.
Христологічні смисли двоголового орла, вкорінені в Україні, до кінця
XVIII ст. затіняються семантикою такого орла як державного герба Російської
імперії.
Мотив посудини не входив до кола традиційного репертуару орнаментики
українського іконостаса, тож при появі в програмі різьбленого оздоблення
привертав до себе більше уваги, ніж звична рослинна декорація. З огляду на
це, пов’язані з посудинами смисли набували в символічній програмі
іконостасів провідного значення, перетворюючи мотив на потужний
інструмент візуальної проповіді. Водночас, оскільки мотив посудини не був
традиційним, він уводився в декорацію іконостасів лише за необхідності, для
візуалізації важливих на той момент богословських ідей і легко вилучався з
програми іконостаса, коли актуальність цих ідей вичерпувалася.
Причиною появи на царських вратах українських іконостасів наприкінці
XVII ст. композицій із потирами були не тільки богословські аргументи, а й
церковно-політична ситуація. Окрім очевидних смислів потирів із
виноградними лозами як євхаристичного та христологічного символу, що
зосереджував увагу на містичному характері пересуществлення та важливості
її звершення, потири одночасно вказували на вівтар як на місце, де
відбувається пересуществлення Святих Дарів, вони мали й додатковий рівень
смислу. Необхідність у розміщенні потирів на вратах була відповіддю
Української церкви Московському патріархату, під юрисдикцією якого вона
вже перебувала, на тиск у питанні про момент пересуществлення, навколо
якого тоді точилися дискусії в Москві. Розміщення на стулках царських врат
саме в той період зображень великих й добре помітних потирів набувало
значення візуального маніфесту, що мав свідчити про вірність Української
церкви грецькому вченню, а відтак бути знаком підтримки московського
патріарха Йоакима в євхаристичній полеміці. Зображення інших посудин у
іконостасі, залежно від композицій, могли бути символами Христа, Богоматері
або символом раю.
Герби ктиторів у іконостасі були вилучені з кола зображень, призначених
для поклоніння. Однак як знак, пов’язаний із людиною і його сім’єю, герб
набував значення, аналогічного портрету ктитора із його меморіальною
функцією. Герб безпосередньо уособлював ктитора, що стоїть перед

23

Небесними Дверима. Розміщуючи свої емблеми в цоколі іконостасів, ктитори
та їхні сім’ї посідали окремі, візуально розмежовані місця в упорядковано
структурованій моделі Церкви, втіленій в іконостасі й, отже, містичним чином
брали участь у спасительному акті молитовного предстояння у Божественній
літургії, сподіваючись на спасіння душі.
Скульптури, які традиційно розглядаються як зображення путто,
насправді були зображеннями ангелів, які в українському іконостасі XVII–
XVIII ст. хоча й не належали до іконографічної програми (не були
молитовними образами), однак становили важливу частину загального
символічного задуму. Їхній зміст складався з декількох шарів значень, які
взаємодіяли й зчитувалися залежно від композицій і місця, відведеного для
них у структурі іконостаса. Зображення ангельських сил у іконостасі XVII–
XVIII ст. зберігали свій давній сенс, вказуючи на вівтар як Святая Святих
храму і охороняючи цей сакральний простір від опоганення. Одночасно
наявність таких зображень у іконостасі була демонстрацією літургійного
служіння ангелів, наголошувалося також, що вони є небесною славою
божественного явлення.
5. Реконструкція полісемантичної структури архітектурно-декоративної
рами іконостаса виявила функціонування цієї структури як об’єкта
візуального богослов’я. Як такий, український іконостас транслював дві
основні концепції, що формували його художній образ упродовж XVII–
XVIII ст. Це були два різні уявлення про образ Царства Небесного: як
есхатологічного Небесного Єрусалима і як райського саду. У контексті
есхатологічних очікувань, що актуалізувалися в першій половині XVII ст.
напередодні очікуваного 1666 р., відбувається трансформація архітектурнодекоративної рами іконостаса, яка в загальній композиції та елементах
оформлення співвідноситься з описами Небесного Града в Одкровенні Йоана
Богослова. Утілення концепції іконостаса як райського саду розпочинається з
1660-х років і відбувається через насичення його скульптурно виконаним
рослинним декором і перетворенням загальної композиції на подобу гори /
пагорба. Ці зміни відображали уявлення про рай як про гору, що на її вершині
розміщено квітучий сад.
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АНОТАЦІЯ
Оляніна С. В. Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика
пластичного образу. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво». — Львівська національна
академія мистецтв, Львів, 2020.
У дослідженні представлено комплексний аналіз архітектурної композиції і
програмного складу різьбленого оздоблення українських іконостасів.
Архітектурно-пластичну
організацію
іконостасів
XVII–XVIII ст.
репрезентовано як символічну структуру, що в цілому формує візуальне
повідомлення, яке має таку саму риторичну основу, що й писемне джерело.
Уперше весь архітектурно-пластичний образ українського іконостаса
розглядається як текст проповіді та об’єкт візуального богослов’я. У
дослідженні систематизовано і теоретично осмислено фактологічний матеріал з
архітектурної композиції та різьбленого оздоблення іконостасів XVII–XVIII ст.
Для цього обстежено іконостаси, що збереглися in situ, а також фрагменти
іконостасів, які зберігаються в музейних колекціях, проаналізовано з цієї точки
зору матеріали щодо втрачених іконостасів, опубліковані в ХІХ–ХХІ ст.,
опрацьовано архівні матеріали (світлини, креслення, малюнки, письмові
документи) щодо втрачених і збережених іконостасів. Корпус пам’яток,
використаний у дослідженні, зведено в каталог, що становить 134 позиції, 98 із
них — утрачені пам’ятки, частина з яких вперше введена до наукового обігу.
Обґрунтовано трактування архітектурно-декоративної складової іконостаса як
архітектурної рами, історико-культурна семантика якої є контекстом семантики
сюжетів облямованих нею іконних зображень. Виявлено концептуальні основи,
які в XVII ст. зумовили формування архітектурної композиції іконостасів як
багатоскладової рами та впливали на її подальші трансформації у XVIII ст.
Визначено групи мотивів, які формували семантичне ядро символічної
структури декоративного оздоблення іконостасів на кожному етапі їх розвитку.
Запропоновано модель прочитання символічної структури архітектурнодекоративної рами іконостасів XVII–XVIII ст.
Ключові слова: український іконостас, символічна структура, різьбярське
оздоблення, архітектурна рама.
АННОТАЦИЯ
Олянина С. В. Украинский иконостас XVII–XVIII вв.: семантика
пластического образа. — Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения по
специальности 17.00.05 «Изобразительное искусство». — Львовская
национальная академия искусств, Львов, 2020.
В исследовании представлен комплексный анализ архитектурной
композиции и программного состава резного убранства украинских
иконостасов. Архитектурно-пластическая организация иконостасов XVII–
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XVIII вв. показана как символическая структура, которая в целом формирует
визуальное сообщение, имеет ту же риторическую основу, что и письменный
источник. Впервые вся архитектурно-пластическая организация украинского
иконостаса рассматривается как текст проповеди и объект визуального
богословия. В исследовании систематизирован и теоретически осмыслен
фактологический материал, касающийся архитектурной композиции и резного
убранства иконостасов XVII–XVIII вв. Для этого обследованы иконостасы,
сохранившиеся in situ, а также фрагменты иконостасов, хранящихся в музейных
коллекциях. С этой точки зрения также проанализированы материалы по
утраченным иконостасам, опубликованные в XIX–XXI вв., изучены архивные
материалы (фотографии, чертежи, рисунки, письменные документы) по
утраченным
и
сохранившимся
иконостасам.
Корпус
памятников,
использованный в исследовании, собран в каталог, который составляет 134
позиции, 98 из которых — утраченные памятники, часть из них впервые
введена в научный оборот. Обоснована трактовка архитектурно-декоративной
составляющей иконостаса как архитектурной рамы, историко-культурная
семантика которой является контекстом семантики сюжетов окаймленных ею
иконных изображений. Выявлены концептуальные основы, которые в XVII в.
обусловили формирование архитектурной композиции иконостасов как
многосоставной рамы и влияли на ее дальнейшие трансформации в XVIII в.
Определены группы мотивов, которые составляют семантическое ядро
символической структуры декоративного убранства иконостасов на каждом
этапе их развития. Предложена модель прочтения символической структуры
архитектурно-декоративной рамы иконостасов XVII–XVIII вв.
Ключевые слова: украинский иконостас, символическая структура, резное
убранство, архитектурная рама.
ABSTRACT
Olianina S. Ukrainian iconostases of the 17th – 18th centuries. Semantics of
architectural and sculptural images. — Qualification thesis submitted as
a manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (habilitated) in
Fine Arts (specialization code 17.00.05). — Lviv National Academy of Arts, Lviv,
2020.
This study is about the development of the symbolic structure of architectural
and sculptural decoration of Ukrainian iconostasis. As the study makes it amply clear,
it is a veritable marvel of the national art and culture of the 17 th – 18th centuries as
well as a paragon of visual theology, epitomizing the most important theological
concepts of the day. The author explores the interrelation between religious meaning
and the artistic conception of Ukrainian iconostases and retraces the evolution of the
theological thought through the changes of iconographic programs and of their
architectural and decorative repertory. The work focuses on the sculptural imagery
embedded in the Ukrainian iconostasis as well as on its symbolic language, which has
received up to now insufficient attention. This symbolic language, is of crucial
importance and is further exemplified by the floral decoration of iconostases designed
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as a system of symbols that functioned as a kind of text delivering spiritual messages
to be read and interpreted.
The emergence of 17th century a new concept of an iconostasis as a
multifaceted frame indicated that the framing was conceived as a comment to the
main iconic imagery clarifying key ideas and the structure of its theological program
and aiding in its reading and interpretation. Functioning similarly to text headings,
the framing structured the iconic content of iconostases delineating it into a hypertext of semantically connected but visually independent elements.
The iconostasis as a system of framing developed at the same time the system
of sculptural decorations of the frames with floral motifs in its core. The programs of
the decoration of iconostases in the 17th and 18th centuries were formed taking into
account the symbolism of floral ornamentation deployed as a didactic instrument. At
the same time the entire iconostasis framing was viewed as a single frame with its
symbolic program focused on two main themes: Christological and Mariological. The
Christological theme dominated in floral decorative motives during the first half of
the 17th century, but it gradually receded into the background by the end of the
century. In the 18th century, the floral ornamentation with Christological symbols
together with its main motif, the grapevine, practically disappeared from decorative
programs being replaced with motifs with Mariological symbolism, articulating the
worship of Our Lady the Virgin.
In addition to the floral motifs, framing programs were complemented with
zoomorphic motifs, localized mainly at the Royal doors. The zoomorphic images in
Ukrainian iconostasis were likely borrowed from the iconostases of Mount Athos.
They were perceived as archetypical patterns of the decoration repertory originating
mainly from Greek sources. In particular, zoomorphic images transferred from Mount
Athos became models for the creation of independent composite constructions with
pre-determined content. The ambivalence of the meaning of some zoomorphic
images carved in the decoration of the Royal Doors of the 17 th and 18th centuries
indicates that these motifs cannot be considered as individual ornamental elements.
Indeed, they belong to the compositional scheme of the World Tree which was
borrowed from the realm of mythological poetry and were not products of
background folk traditions. In this compositional formula, the World Tree appeared
together with the icons of the Annunciation and of four Evangelists, integrated into a
single structure, presenting an image of the Universe renewed after the Savior’s
Sacrifice on the Cross.
In addition to the zoomorphic motifs, traditionally viewed by the scholars of
Ukrainian iconostases as marginal, other elements played similar roles. In particular,
the book explores the imagery of heraldic eagles, donor’s coats of arms, putti and
various vessels which either changed their meaning within the semantic system of the
iconostasis or acquired an additional meaning relevant only in this context. The
author defines such images as symbols and tropes. She argues, to give one example,
that heraldic eagles lost their usual secular meaning when included in symbolic
programs of iconostases and gained a new soteriological meaning becoming veritable
Christological symbols. Depending on the compositional context, the images of
vessels in iconostases could become symbols of Christ, Our Lady or even of Paradise.
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To give another example, the donor’s coats of arms, when included in the decoration
of iconostases, were clearly set apart from the circle of images intended for
veneration. However, as an emblem linked to a person and its family, the coats of
arms acquired a value comparable to donor’s portraits with their explicit memorial
function. Coats of arms directly represented a donor standing at the entrance to
Heaven. By placing their emblems in pedestals of iconostases, the donors and their
families occupied their individual, visually delimited places in an orderly structured
model of the Church embodied in the iconostasis and, therefore, mystically
participated in the salvific act of the Liturgy.
Although the carved putti were not part of iconographic programs per se and
were not meant to be devotional images, they still had an important place in the
overall symbolic design. Moreover these carved putti represented angels. The carved
images of angelic forces in the iconostasis of 17th and 18th centuries are given
significant attention in the book. It is shown that they retained their ancient
connotation of demarcating the altar as the Holy of Holies of the Temple and also
acted as symbolic guards protecting the Holy Space from desecration. At the same
time, angels in iconostases evoked the general paradigmatic image of liturgical
ministry of angels serving at the Heavenly Liturgy.
The general conclusion of this work can be summarized as follows: The
reconstruction of polysemantic structures of architectural and decorative framing of
iconostases has revealed their origin as veritable projects in visual theology. The
Ukrainian iconostasis conveyed two main concepts which shaped its design and
artistic language throughout the 17th and 18th centuries. Two different images of the
Kingdom of Heaven can be identified in its symbolic structure: the eschatological
Heavenly Jerusalem and the Garden of Paradise. The architectural layout and
ornamentation of the framing of iconostases took shape in the atmosphere of
eschatological expectations of the first half of the 17th century, the end of the world
being anticipated in 1666. The transformed design of iconostases and their framing
correlated with the description of the Heavenly City in the book of Revelation both in
its overall composition and particular design elements. The implementation of
another fundamental design image, that of the Garden of Paradise, began since the
1660s and was developing by way of saturating the iconostasis with sculptural
ornamentation as well as by transforming its overall shape into a kind of a mountain
or a hill. These changes subtended the view of Paradise as a mountain crowned with a
garden in blossom.
Key words: Ukrainian iconostasis, symbolic structure, carved decoration,
architectural frame.

