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ВІДГУК 

офіційного опонента, 

доктора мистецтвознавства, професора Урсу Наталії Олексіївни  

на дисертацію Оляніної Світлани Валеріївни  

«Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика пластичного образу», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства зі 

спеціальності  

17.00.05 – образотворче мистецтво 

 

Український іконостас XVII–XVIII ст. є одним з найяскравіших проявів 

художньої культури і національного духу українців. Тож цілком зрозумілою є 

популярність в сучасному українському мистецтвознавстві наукових тем, 

пов’язаних з іконостасами цієї доби. Серед наукових жанрів такої тематики 

поширеними є монографії, присвячені окремим збереженим пам’яткам, з 

розлогими стилістичними штудіями іконного малярства, його атрибуціями, 

визначенням шкіл та особистих манер майстрів-іконописців; публікуються 

матеріали архівних пошуків щодо зруйнованих іконостасів, а також історичні 

й теоретичні дослідження, які торкаються проблем виникнення 

багатоярусного іконостаса, походження та еволюції сюжетного репертуару 

його ікон, локальних різновидів іконографічних програм, та специфіки тих 

програмних варіантів, які отримали розповсюдження в іконостасах храмів 

України. 

На такому тлі тема дисертації С. Оляніної, присвяченої архітектурній 

композиції українського іконостасу та пластичному декору його конструкцій, 

сприймається дещо незвично. Але не тому, що про декорацію українських 

іконостасів ніхто не писав. Пригадаємо хоча би розділ «Скульптура та 

різьблення» в «Історії українського мистецтва» 60-х рр. минулого століття, в 

якому поряд з круглою скульптурою, орнаментацією предметів декоративно-

ужиткового мистецтва вагоме місце займає й різьблене опорядження 

іконостасів. Однак специфікою тогочасного видання було те, що ікони 

іконостасів розглядалися у ньому в зовсім інших розділах, поряд з малярством 

світської тематики.  

Подібне штучне розчленування зумовлювалося у той період ідеологією 

державного атеїзму, що змушував дослідників всілякими засобами 

«маскувати» теми робіт, пов’язаних з церковним мистецтвом. Відтак про 

іконостас як про самостійний об’єкт дослідження, тим більш об’єкт 

літургійний, ніхто тоді не міг мати й гадки. З падінням тоталітарного режиму і 

його ідеологічних шор зникли і табуйовані наукові теми. Тож нині іконостас 

вивчається як твір церковного мистецтва і в широкому значенні слова, і у 

вужчому аспекті, як твір літургійного мистецтва з усіма притаманними йому 
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функціями. Але для всебічного дослідження саме літургійних функцій 

іконостаса розповсюджена на даний час наукова парадигма, яка концентрує 

увагу лише на іконографічній програмі іконних образів, на думку С. Оляніної, 

недостатня. При такому підході конструктивна основа іконостаса, у тому 

числі орнаментовані облямування ікон, вважаються технічними 

архітектонічними елементами, а не іконостасом у власному сенсі, тому їх 

існування до уваги не береться. У кращому разі вона розглядається як суто 

декоративне доповнення, що носить факультативний характер і 

безпосереднього відношення до літургійних функцій не має, що принципово 

нічим не відрізняється від трактування іконостасного різьблення у згадуваній 

«Історії українського мистецтва».  

Відтак за півстоліття, що минуло з часу її видання, помітної 

трансформації поглядів з цього приводу не відбулося, лише відносно недавно 

семантика іконостасного декору та її кореляції з сюжетами і змістом програм 

ікон почали привертати увагу деяких російських дослідників, а серед 

українських мистецтвознавців цієї теми торкається в окремих своїх роботах 

Людмила Міляєва. Тим не менше, в колі проблем, пов’язаних з історією 

українського іконостасу, питання генезису та розвитку програм його 

декоративного опорядження лишаються на сьогодні найменш вивченими. Тож 

актуальність присвяченої саме цій проблематиці дисертаційної роботи 

С. Оляніної очевидна. Нею визначається і наукова новизна висновків її 

роботи. 

У першому розділі дисертації (Історіографія, методика та джерела 

дослідження, С. 39) після огляду історіографії проблеми формулюються 

теоретичні засади дослідження. Вони базуються на сучасних уявленнях про 

раму твору образотворчого мистецтва, що є розмежуванням реального 

простору глядача та умовного простору зображення, предметна структура якої 

належить водночас і простору глядача, і є елементом знакової системи 

зображення з притаманними їй умовностями.  

У цьому ж розділі визначаються специфічні для українських іконостасів 

XVII – XVIII ст. особливості іконних облямувань, насичених деталями з 

семантикою широкого кола історико-культурних конотацій, яка є 

інструментом осмислення облямованих ними сюжетних зображень. У цьому 

розділі визначається сукупність методів, якими далі досліджується семантика 

та прагматичні функції сукупності семіотичних систем, сформованих 

облямуваннями окремих ікон та їх регістрів, а також усім іконостасним 

ансамблем, трактованим як метатекст, зміст якого є результатом складної 

взаємодії програм різних сюжетних циклів ікон із символами, з яких 

складаються іконні облямування (С. 58-69). 
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Другий розділ (Архітектоніка іконостаса: форма і символ) присвячено 

першому етапу розвитку власне українського іконостаса, поява якого 

ознаменовується на початку XVII ст. формуванням іконних облямувань 

архітектурного типу, що на ранньому етапі являють собою трансформовані 

несучі конструкції тяблового іконостаса, ікони якого згідно візантійської 

традиції ще не мали пластично виражених облямувань.  

Згідно концепції С. Оляніної історія українського іконостаса 

розпочинається з появи іконних облямувань, що принципово трансформує їх 

сприйняття порівняно з іконами в іконостасах попередньої доби, оскільки 

увагу фіксує на окремих іконах, кожна з яких на фасадній площині іконостаса 

отримує відтепер власну нішу на зразок архітектурної. З цього часу семантику 

сюжетних циклів, сформованих такими іконами, необхідно прочитувати та 

осмислювати послідовно, подібно словам і реченням вербального тексту. 

Серед чинників, що впливали на формування композиції українського 

іконостаса на ранніх етапах його розвитку, дослідниця називає передусім 

ренесансну концепцію рами-вікна, яке, розмежовуючи простори глядача та 

зображення, є водночас метафорою каналу комунікації між світом реальним 

та уявним.  

Ця модерна для тогочасної України концепція європейського мистецтва 

в іконостасі сполучилася з елементами візантійської традиції, що 

у законсервованому стані зберігалася до Нових часів на Афоні. Саме звідти в 

український іконостас приходить суцільне декорування рослинною 

орнаментацією вільних ділянок його фасадної площини, а також аркатура, що 

є іконографічним маркером стіни Небесного Єрусалима, одного з центральних 

апокаліптичних символів візантійської культури. 

У двох наступних розділах роботи аналізуються флоральні і зооморфні 

мотиви, а також комплексні символіко-алегоричні композиції, з яких 

формується семантичне ядро різьбленого опорядження іконостасів. Аналіз 

розпочинається словником репертуару флоральних мотивів, поданим у 

третьому розділі (Іконологія і символіка декору). В ньому наводиться 

інформація про походження традиційної символіки кожного мотиву, 

ілюструються варіанти його іконографії, що у більшості випадків 

відображають еволюцію стилю. Водночас підкреслюється, що іконографічні 

трансформації деяких періодів можуть впливати на певні аспекти семантики 

символів.  

Принциповим є спостереження над використанням місцевої флори, яка в 

декорації іконостасів трапляється спорадично і в обмежених кількостях, що 

може пояснюватися відсутністю у неї фіксованої традиції релевантної 

семантики. Водночас відзначається, що окремі, розповсюджені з часів 
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античності мотиви, які широко застосовувалися і в декорації українських 

іконостасів, зокрема лист аканта, взагалі не мали усталеної семантики. Тому 

їх значення могло варіюватися ситуативно, від місця розташування та 

оточення, а могло бути і відсутнім, як на декорованих акантовими фризами 

карнизах.  

Але основну роль в різьбленому декорі іконостасів належала 

семантично навантаженим мотивам з визначеною семантикою, які згідно так 

само чітко фіксованих синтаксичних правил формували тести візуальних 

повідомлень, пов’язаних з актуальними для того чи іншого періоду 

богословськими темами. Показовим може бути зображення виноградної лози 

– євангельського символу Христа і головного символу хресної жертви та 

Євхаристії. В різьбленому опорядженні іконостасів XVII ст. лоза абсолютно 

домінує, а з початком XVIII ст. вона майже повністю зникає, натомість, 

розповсюдження отримують різноманітні флоральні символи Богородиці. 

У цьому ж третьому розділі розглядаються зооморфні зображення, 

птахи та фантастичні істоти. Вони не надто численні і на відміну рослинності, 

яка у XVІII ст. щільно заповнює усі не зайняті іконами ділянки іконостасних 

фасадів, локалізуються лише на царських воротах, (окрім голуба – Святого 

Духа). Свого часу декорацію царських воріт українських іконостасів докладно 

вивчав М. Драган, яким була запропонована і класифікація зооморфних 

мотивів.  

У дослідженні С. Оляніної класифікація М. Драгана використовується з 

деякими уточненнями та доповненнями. Окрім того, відзначено, що 

розташування на стулках воріт таких мотивів з очевидністю вказує на 

тричленну структуру Світового дерева – хтонічні істоти в самому низу, земні 

тварини в середній частині, птахи зверху. Іноді зображення самого дерева на 

стулках присутнє також, доповнюючи вертикаллю чотиристоронню 

горизонтальну модель Світу, представлену двома парами євангелістів, 

зображеними на кожній стулці. А в сукупності з майже завжди присутніми у 

верхніх частинах стулок постатями сцени «Благовіщення» складові такої 

багатокомпонентної семантичної побудови воріт є образом Світу, оновленого 

втіленням і Хресною жертвою Спасителя. Зустрічаються на царських воротах 

і інші деревовидні композиційні побудови, зокрема родовід Христа, але 

зооморфними мотивами вони не супроводжуються. 

Четвертий розділ (Зображення – символи, зображення – тропи) 

складається з чотирьох підрозділів-есе, кожне з яких присвячено одному типу 

зображень, поява яких в опорядженні українських іконостасів пов’язана з 

конкретною історичною ситуацією або побажаннями замовника. У першому 

есе розглядаються зображення різноманітних посудин, у тому числі потирів, 
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які не належать до кола традиційних мотив декорації українських іконостасів. 

Тим не менше, наприкінці XVII ст. потири починають регулярно 

зображуватися на стулках царських воротах, але незабаром вони зникають. 

Відтак короткочасну появу потирів сумнівно пов’язувати напряму з їх 

літургійним символізмом, тому С. Оляніна переконливо пояснює її церковно-

політичним протистоянням, що виникло у зв’язку тогочасною полемікою 

стосовно Епіклєзи.  

Вона вважає зображення потирів на царських воротах своєрідним 

візуальним маніфестом, який засвідчував вірність Української Церкви 

грецькій євхаристичній догматиці, а відтак демонстрував підтримку в даній 

дискусії сторони московського патріарха Йоакима. У середині XVІII ст. 

зображення кубків і келихів в різьбленому опорядженні українських 

іконостасів з’являються вдруге, що пояснюється впровадженням у тогочасній 

Російській імперії культу імператриці. Посудина є одним з розповсюджених 

акафістних символів Богородиці, захисні функції якої переносилися на 

«імператрицю-матінку». 

Друге есе аналізує семантику досить розповсюджених в українських 

іконостасах зображень одноголових та двоголових орлів. Останні зазвичай 

вважаються гербами Російської імперії, звідси поширена точка зору про те, 

що вони були засобом демонстрації замовниками іконостасів вірності 

імперській владі. Однак проведений С. Оляніною аналіз іконостасних 

зображень двоголових орлів показав, що жодне з них не є точним 

зображенням герба ні Російської, ні інших імперій, до яких в той, чи інший 

період входили землі України.  

Тож є підстави вважати іконостасні зображення двоголових орлів 

христологічними символами, якими були і орли одноголові, а їх походження 

пов’язувати з Балканами, де зображення двоголових орлів, як символів 

Христа, були в іконостасах розповсюдженими. Водночас дослідниця 

підкреслює, що первинна семантика двоголових орлів в українських 

іконостасах наприкінці XVIII ст. стала забуватися і їх почали ототожнювати з 

гербами імперії, що засвідчено історичними документами. 

У третьому есе розглядаються зображення особистих гербів фундаторів 

та членів їх родин, які згідно практики, зафіксованої з часів митрополита 

Петра Могили, розміщуються в цоколях іконостасів. Таке розташування 

іконостасних гербів принципово відрізняє їх від тих же гербів, які поміщалися 

на церковних фасадах з метою вказувати кожному, хто входить до храму, на 

особу бенефактора (доброчинця). Натомість в цоколі іконостаса невеликі 

герби при самій підлозі були малопомітними, а часом їх не було видно й 

зовсім, оскільки вони перекривалися криласами і тумбами аналоїв. Відтак 
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дослідниця доходить висновку про меморіальну функцію іконостасних гербів, 

які магічно залучають фундатора і членів його родини і за життя, і після 

смерті до молитовного передстояння у вічній Небесній Літургії. 

У четвертому есе наводиться іконографічна класифікація рельєфних і 

скульптурних зображень ангелів та інших сил небесних, які зустрічаються в 

різьбленому опорядженні іконостасів. Відзначено, що ці зображення не 

належать до молитовних образів, тому їх розташування досить вільно 

варіюється. Але загальну символіку Слави Божої і функції охоронців 

сакрального простору, як і в композиціях іконного типу вони зберігають. 

Заключний п’ятий розділ дослідження (Іконостас як образ горнього 

світу) аналізує багаторівневу сукупність семіотичних систем іконостасу від 

елементарних синтаксичних послідовностей знаків-символів в облямуваннях 

ікон до загальної архітектурної композиції як поліфонічний текст візуальної 

проповіді (С. 305). Дослідниця доходить висновку, що ошатні облямування 

догматичних програм іконних образів в українських іконостасах XVII – 

XVIIІ ст. розроблялися як богословські проекти візуальних проповідей, що 

мали коментувати догматичну програму ікон згідно домінуючих теологічних і 

загальнокультурних ідей свого періоду. Аналізуючи варіанти архітектурно-

пластичної організації українських іконостасів С. Оляніна виділяє два основні 

періоди її розвитку, які характеризуються різними уявленнями про Царство 

Небесне.  

Перший період визначається есхатологічними настроями, що 

домінували до середини XVII ст. і ототожнювали Царство Небесне з 

апокаліптичними візіями Небесного Єрусалима, межа цього періоду 

визначена очікуваним у 1666 р. кінцем Світу. Після цього починає 

формуватися принципово відмінний образ Царства Небесного, що 

асоціюється з горою, вкритою квітучим садом. Такий образ з певними 

варіаціями акцентів та трансформаціями продовжував експлуатуватися до 

кінця XVІII ст., коли український іконостас на підросійських теренах України 

припиняє своє існування, як факт історії української культури. 

Згідно визначених подібним чином епохальних ідей у першій половині 

XVII ст. іконостаси продовжують зберігати архаїчну тяблову будову, що 

обумовлює їх форму – це або витягнутий по горизонталі прямокутник, або 

майже рівносторонній квадрат. Ікони деісусно-апостольського чину 

отримують у цей період аркатурні облямування, що є давньою 

іконографічною формулою Граду Небесного, а деякі елементи іконостасів 

буквально ілюструють деталі тексту «Апокаліпсиса» Іоанна Богослова. 

Зокрема трьом вратам, які згідно візіям Іоанна існували у кожній стіні 

Небесного Єрусалима, в іконостасі відповідають царські врата і двоє бокових 
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дияконських дверей. Особливо характерною рисою іконостасів першої 

половини XVII ст. є широке використання в їх декорації поряд з рослинними 

мотивами так званих буколів, що імітують описані в «Апокаліпсисі» коштовні 

камені стін Єрусалима.  

З 1630-х рр. в образі пластичного опорядженні іконостасів відбуваються 

деякі помітні зміни. Пласкі пілястри аркатури в облямуваннях ікон 

апостольського ярусу починають замінятися круглими колонами або 

напівколонами, які з’являються і між іконами намісного ярусу. Це уподібнює 

іконостас фасаду палацової споруди, що відповідало поширеному в 

тогочасній Україні варіанту уявлень про Царство Небесне як коштовні небесні 

палати, що часто фігурують у панегіриках і заповітах. 

В період 60–80-х рр. XVII ст. починає формуватися композиція 

іконостаса яка демонструє образ гори і райського саду В цей час будова 

іконостаса позбавляється суворої геометрії, яруси його в центральній частині 

починають вигинатися дугами, а верхній карниз ступінчасто підвищується. 

Імітації коштовних каменів в різьбленні повністю зникають, натомість пишна 

рослинність починає вкривати всі площини, розповсюджуючись навіть на 

фусти колон, архітектурні капітелі яких іноді заміняються гілками пальм. 

Формування такої композиції завершується в першій половині XVІII ст., коли 

іконостас починає нагадувати гору, схили якої вкриті фантастичною флорою. 

Це відповідає розповсюдженому в екзегетиці того часу уявленню про рай як 

квітучий сад і водночас гору, яку християнину необхідно поетапно долати на 

шляху духовного сходження до Бога. 

Підсумовуючи можемо констатувати, що запропонований у дисертації 

С. Оляніної принципово новий підхід до вивчення архітектурно-пластичного 

опорядження іконостасів дав можливість зробити дослідниці ряд цікавих 

спостережень стосовно семантики окремих їх мотивів, а також пов’язати 

варіанти композиційних побудов іконостасів різних періодів з конкретними 

богословськими та світоглядними концепціями, продемонструвавши 

необхідність врахування прагматичних аспектів інтерпретації іконостасного 

ансамблю. Це, передусім, фіксація відмінностей у сприйнятті сюжетних 

циклів ікон, які позбавлені пластично виражених облямувань, і ікон з 

наявністю таких облямувань, а також принциповий висновок про додаткову 

артикуляцію сюжетних циклів варіаціями розмірів та конфігурацією 

облямувань.  

Важливим є визначення семантики і прагматичних функцій таких 

елементів іконостасного різьблення як двоголові орли та герби ктиторів. Але 

чи не найбільше теоретичне значення, на наш погляд, має висновок 

С. Оляніної про поєднання в українському іконостасі візантійської традиції з 
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ренесансною концепцією рами живописного твору, накладеної на ікону, 

простір якої продовжує зберігати маже усі риси середньовічної просторової 

моделі, описаної свого часу А. Грабаром і О. Демусом. У цьому сенсі цікавим 

може бути порівняння постулатів її роботи з точкою зору Л. Успенського, 

який вважає, що для православної ікони, у тому числі і для православного 

іконостаса, єдино прийнятною моделлю може бути лише середньовічна, а усі 

постренесансні впливи призводять лише до її деградації і занепаду.  

Не торкаючись сутності подібного підходу, відзначимо, що робота 

С. Оляніної концептуально і методологічно відмінна коректним 

розмежуванням естетично-оціночних характеристик при розгляді іконостасів 

як творів мистецтва і їх метасистемними класифікаціями, як фактів історії 

культури того чи іншого типу з властивими для кожного конкретного типу 

моделями світосприйняття і просторовими уявленнями. Не менш важливим є 

чітке методологічне розмежування системно структурних характеристик при 

синхронному розгляді обертів і їх діахронічних інтерпретаціях, що дозволило 

уточнити чи по-новому пояснити семантику деяких композицій, про що вже 

йшлося.  

Водночас, можна акцентувати деякі позиції: 

1.  На жаль, поза увагою авторки залишилось дослідження Титуса 

Буркхардта, в якому досить ґрунтовно розглядається архітектонічна 

метафорика й сакральна символіка, притаманна творам релігійного мистецтва 

Сходу і Заходу (Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. 

Принципы и методы.  Москва : Алетейа, 1999. 215 с.).  

2.  У тексті можна зустріти кілька неточних інтерпретацій імен або назв, 

наприклад, на С. 76 шведського художника і фотографа Карла Петера Мазера 

перейменовано на Крала, але це, радше, механічна помилка. 

3. У світлі розглянутої роботи С. Оляліної хочеться рекомендувати 

дисертантці зробити спробу впровадження у мистецьких закладах вищої 

освіти навчального курсу, складеного за матеріалами дисертації для 

необхідного підвищення рівня усвідомлення української ідентичності у 

вітчизняній сакральній спадщині та освіті, що представляється цілком 

можливим.  

4. Бажано було би більш детально окреслити перспективи подальших 

розвідок у царині, що досліджувалася. 

Висловлені зауваги не впливають на загальну позитивну оцінку 

представленої роботи, яка наділена цілісністю та науковою новизною. 

Дисертація С. Оляніної є самостійною, виконаною на належному фаховому 

рівні завершеною працею, в якій отримано нові значні, науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують актуальну проблему розвідок у царині 
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сакрального простору в мистецтвознавчому контексті. Автореферат є 

ідентичним змісту роботи і повною мірою відображає її структуру. 

Опубліковані у статтях матеріали досить повно відображають зміст розвідок.  

Отже, дисертація «Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика 

пластичного образу» відповідає чинним вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, а її авторка – Оляніна Світлана Валеріївна заслуговує на 

присвоєння їй наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 

17.00.05 – образотворче мистецтво. 
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