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Дисертаційне дослідження Оляніної Світлани уже стало відомим 

ширшому загалу завдяки виданню у 2019 р. монографії «Український 

іконостас. Символічна структура та іконологія». Очевидно, що матеріал, 

представлений у дисертаційному дослідженні, тісно пов’язаний із книгою, 

однак можемо зауважити, що низка думок, викладених у монографії, зазнала 

певної корекції та доповнення. Тема даного дослідження є продовженням 

історії вивчення розвитку декору та структури іконостасів України, як 

унікального мистецького явища – поєднання архітектури, пластики та 

живопису в одній художній формі. З огляду на це, заслуговує на окреме 

схвалення комплексний підхід у вивченні іконостаса, завдяки чому 

дослідниця намагається інтерпретувати значення образів та символів, які 

набули особливої виразності у структурі вівтарної перегородки.  

Пророблена робота по збору та систематизації зображень існуючих та 

вже втрачених іконостасів України викликає захоплення, бо дозволяє 

зробити враження про цілу картину розвитку іконостасів упродовж майже 

200 років та дає вагомий матеріал для подальшого опрацювання наступним 

дослідникам. Потреба узагальнення знань про українські іконостаси назріла 

уже давно. Зрозумівши це, дослідниця  намагається не тільки 

систематизувати пам’ятки, але також привнести і свою цеглину (символіко-
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алегоричне трактування архітектурних та декоративних форм іконостаса) у 

формування наукової конструкції української церковної культури. А коли 

зважимо на великий інтерес до історії церкви в Україні сьогодні, то можемо 

говорити, що робота на цьому полі має величезне значення для суспільства,  

отже, є надзвичайно актуальним і пріоритетним напрямком.  

Коли аналізуємо візуальний матеріал, можна зловити себе на думці, що 

тут створено цілий світ українського мистецтва, який завжди прихований від 

стороннього ока за стінами храмів. Предмет та об’єкт дослідження 

переважно закриті у просторі церкви, чи за дверима архівів, бібліотек та 

приватних збірок. Через це зображення, надані у додатках, неначе 

привідкривають  двері не тільки до простору церков з існуючими 

іконостасами, але й у простір історії, завдяки фото зі втрачених храмів. 

Зібраний матеріал перетворює дослідження на таку собі скриньку з 

мистецькими коштовностями. 

Окремо хочемо відзначити, що у дослідженні витримано досить чітку 

лінію у розкритті культурного впливу на художні процеси в Україні XVII–

XVIII ст., яка базується на сучасних фактах та історично обумовлених 

поглядах. Зокрема, у праці обґрунтовано витримано лінію пояснення впливів 

на українську церковну культуру ідей, які приходили з Царгорода через 

Балкани. Така інтерпретація історично обумовлена і обґрунтована аналізом 

цілої низки пам’яток мистецтва та цитованими думками українських 

церковних діячів. Запропонований підхід до розгляду мистецтва греко-

руської церкви особливо важливий, бо дає розуміння культурно-політичного 

тла, яке сприяло специфічній українській інтерпретації декоративних та 

образних систем, що приходили як з півдня, так і з заходу.  

Адже не секрет, що на сьогодні, принаймні, у центральноєвропейській 

гуманітарній науці залишається домінуючою тенденція вивчення 

українського церковного мистецтва у контексті культури «Сходу» 

географічного (а не поняття історичного «Сходу», яке було вироблено у 

Візантії). Виходячи з сучасного політичного дискурсу, вчені, наприклад 
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Угорщини чи Польщі, пояснюють художні явища у церкві греко-руського 

обряду Західної України чи деякі іконографічні схеми історичним та 

духовним контекстом, який був притаманний Московському царству. Таке 

трактування церковного мистецтва України (не беручи до уваги факт, що 

після 1458 р. Київська митрополія перебувала у єдності зі Вселенським 

патріархом у Константинополі, з яким митрополит київський у Москві (з 

1458 р. Йона) був у схизмі) веде до хибних і наперед умотивованих 

політичним дискурсом висновків. Із цієї причини церковне мистецтво 

України, починаючи з середини XV ст. і майже до середини  XVІІ ст., варто 

розглядати як особливе культурне явище, що розвивалося у контексті 

духовних і політичних шукань Вселенського православ’я та освітньої і 

політичної системи Великого князівства Литовського та Польського 

королівства. Адже Митрополія київська залишалася активною учасницею 

духовних і культурних процесів, що проходили не тільки у Константинополі, 

але і на Афоні та Балканах, а також у справі розвитку нової освіти широких 

мас у Європі. Очевидно, що таких впливів не побачимо у російському 

церковному мистецтві, яке, починаючи з середини XV ст. майже до кінця  

XVІ ст., розвивалося ізольовано, як і сама російська церква. Через це певні 

пояснення візантійських ідей через образи, притаманні церковному 

мистецтву Князівства московського, не зовсім коректно трактуються (с. 221).  

Не викликає сумнівів також увага до західноєвропейських художніх 

впливів, хоча, на наш погляд, цьому чиннику уваги приділено недостатньо. 

Адже Україна у XVII ст. була складовою найбільшої християнської держави 

–  Речі Посполитої, на яку не тільки багато хто дивилися з надією, 

відчуваючи загрозу турків, але яка і сама була важливим центром розвитку 

ренесансної та барокової культури. Тому виокремлення південно-західного 

вектора культурного впливу, що зауважуємо у монографії, є дуже важливим, 

бо це зумовлено самою логікою історичного розвитку церкви в Україні. 

Разом із тим, дослідниця абсолютно логічно акцентує свою увагу на 

«культурно-історичній епосі Бароко» (с. 25), яка охоплює ціле руське 
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(українське) суспільство, про що свідчать мистецтвознавчі та 

літературознавчі дослідження. З цього огляду можемо тільки підтримати 

аналіз художніх форм у контексті тогочасних європейських ідей і духовних 

шукань, що ставить тогочасну Україну у загальноєвропейський контекст. 

Окремо хочеться відзначити досить нову і точну інтерпретацію етапів 

розвитку іконостаса. Початки останнього пов’язуються із формуванням 

конструкції, що підтримувала ікони, а згодом, із появою сюжетної композиції 

та декоративного обрамлення іконостаса, перетворення його на декоративну 

ширму, яку цікаво трактовано як раму. Ця категорія рами абсолютно 

відповідає тенденціям тогочасного європейського мистецтва – із його 

потребою пишності і прикрашання. 

У дисертаційному дослідженні Світлана Оляніна формулює об’єкт і 

предмет, хронологічні та типологічні межі, виходячи з конкретних творів 

обґрунтовує причини використання загальнонаукових методик та засад 

мистецтвознавства. Робота Світлани Оляніної складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 613 

позицій, а також додатку з каталогом пам’яток (134 позиції), ілюстраціями 

(556 позицій). Загальний обсяг дослідження складає 626 с., а основний текст 

викладено на 311 сторінках.  

Перший розділ «Історіографія, методика та джерела дослідження» 

містить три підрозділи. Тут розкрито історію та стан вивчення представленої 

теми, опрацьовано джерельну базу дослідження, обґрунтовано сформовано 

методологію. Дослідниця ретельно опрацювала великий масив літературних 

джерел та дослідила значну частину пам’яток іконостасного різьблення та 

живопису України. Також значної уваги приділено загальній характеристиці 

збережених пам’яток та проаналізовано наявний візуальний матеріал, що 

представляє твори, які у силу історичних обставин втрачено. 

У другому розділі «Архітектоніка іконостаса: форма і символ», який 

складається з двох підрозділів, розкриваються підвалини та чинники, які 

вплинули на зміни архітектурно-пластичної рами іконостасів XVII–XVIII ст. 
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На підставі опрацьованого матеріалу робиться спроба прослідкувати шляхи 

та причини перетворення «тяблового іконостасу» на «іконостас 

архітектурну-раму». Також у розділі на основі аналізу декоративних мотивів 

робиться спроба розкрити символічне забарвлення як окремих декоративних 

елементів, так і самої форми іконостаса.  

Третій розділ «Іконологія та символіка декору» складається із трьох 

підрозділів, у яких проаналізовано різьблені орнаментальні мотиви з огляду 

на їх форму, яка, у свою чергу, стала підставою для її символічного 

трактування. У розділі зроблено систематизацію рослинних мотивів, 

проведено їх формальну характеристику, а також окрім рослинних мотивів 

розглядається форма та місце розташування зооморфних та орнітоморфних 

зображень, підводяться теоретичні підвалини під ідею їх символічного 

трактування. На основі структури Царських врат зроблено сміливе 

припущення їх інспірації у світі понять та світоглядних системах не тільки 

аналізованого часу, але і сьогодення.  

Четвертий розділ «Зображення-символи та зображення-тромпи в 

опорядженні іконостасів» є логічним продовженням третього, бо 

представляє подальші кроки у розкритті семантики мотивів, представлених у 

різьбленні іконостасів. Розділ складається з чотирьох підрозділів, у яких 

розглядаються мотиви, які не мають прямого відношення до християнської 

символіки і досить рідко трапляються у арсеналі декоративних мотивів 

різьбленого оздоблення іконостасів. На основі форми та місця розташування 

зроблено спробу пояснення орнітоморфних та геральдичних зображень поза 

державним контекстом, а тільки виходячи з позиції їх алегоричності та 

прямої євангельської символіки.  

У п’ятому розділі «Іконостас як образ горнього світу», який 

складається з двох підрозділів, робиться аналіз різних декоративних та 

структурних підходів у формуванні іконостасної стінки і запропоновано 

теоретичне узагальнення форм іконостасів на основі введення двох ідей 

трактування форми вівтарної перегородки.  Провівши ґрунтовний аналіз 
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форм та декору, а також зробивши спробу їх вірогідного символічного 

звучання, дослідниця виділяє два варіанти трактування конструктивно-

декоративної форми іконостасів – «Небесного Єрусалима» та «Райського 

саду», пояснюючи при цьому історичні та культурно-релігійні підстави для 

цього. Проте вести мову про таке трактування можемо тільки в контексті 

полісемантичності самого явища іконостаса.  

Структура та зміст автореферату відповідає структурі і змісту самої 

дисертації, а виклад теоретичного матеріалу є логічним і вмотивованим. 

Висновки відображають результати проведеної роботи та зроблені на основі 

узагальнення опрацьованого матеріалу. 

              Попри високі оцінки, на які заслуговує представлена на захист 

робота, окрім вище наведеного, хочемо зупинитися на окремих зауваженнях 

та побажаннях:  

Саме формулювання проблеми виводить нас на певну межу, бо «У 

дослідженні представлений комплексний аналіз архітектурної композиції і 

програмного складу різьбярського оздоблення українських іконостасів» (с. 2)  

є досить двозначним. Якщо можемо погодитися з першою половиною 

постановки проблеми, то її друга частина викликає певні зауваження – що 

таке «програмний склад різьбярського оздоблення….. іконостасів», і яким 

чином воно існує у контексті програми образної програми іконостаса? До 

того ж, дещо далі за текстом, дослідниця вказує, що «… зображення, …., 

кардинально змінюють смислову наповненість обрамлення…» (с. 29). А 

згодом знову з’являється позиція про «…задум іконної декорації….» (с. 84), 

що у трактуванні історії формування іконостаса неначе міняє місцями 

основне і другорядне. Тож,  якщо маємо справу з програмою різьблення, то 

вона мусить мати системність, яка повторюється при втіленні, незалежно від 

інших програм. А якщо вміщені зображення кардинально змінюють 

смислову наповненість, то важко говорити про вироблену програму, а 

скоріше варто вести мову тільки про спробу сучасної інтерпретації цієї 

програми. Вірогідно, що причиною цього став дещо загальний погляд 
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дослідниці на образну систему та особливості образотворчої мови при спробі 

інтерпретації символічного значення різьблених декоративних елементів. 

Зауважуємо, що на обґрунтування символічного значення тієї чи іншої 

форми наводяться літературні джерела, художні та історичні аналоги, а от 

сама образна система нерідко залишається поза увагою. З цієї причини 

бачимо дещо перебільшену увагу до символіки різьблення, яка може навести 

на думку, що у формуванні структури іконостасу провідну роль відіграли 

декоративно-символічні елементи, а   не образотворча система. 

На нашу думку, слід більш обережно підходити у трактуванні 

Царських врат, як «…автохтонної композиції Світового дерева з 

інтегрованими до нього образами «Благовіщення»…» (ст. 214), бо саме 

поняття «Світового дерева» твориться на основі досліджень упродовж другої 

половини ХІХ-ХХ ст. з етнографії та історії декоративного мистецтва. Також 

це поняття було розкрито філософською думкою, зокрема Карлом Юнґом як 

універсально-архетипна форма колективного несвідомого. Тому опиратися 

на досить пізно сформоване поняття, пояснюючи давню композицію 

Царських врат, виглядає не зовсім коректно. Натомість, майже не береться до 

уваги сама конструкція двостулкових врат зі стулковою планкою по центру, 

яка сама ставала важливим акцентом для творчої інтерпретації художника 

(можливо, що ця інтерпретація могла мати у собі якісь архетипічні образи).  

Однак, коли візьмемо до уваги релігійну свідомість українського 

суспільства XVII–XVIII ст., то скоріше треба говорити про християнську 

символіку «паростка», яким є сам Христос, (паросток від дерева Єсея). А це у 

свою чергу пов’язане з поняттям «паростка», яке присутнє у слові «Ноцрі» – 

Назарянин, а Назарет (Нацарет) у єврейській основі має корінь, що можна 

перекласти як паросток. Тому тема «Благовіщення» є початком шляху до 

народження Сина Божого, до чого закликаний кожен християнин. Тому цей 

паросток «Благої звістки» (Євангелія) нерідко у XVIII ст. замінявся більш 

прозорою композицією Дерево Єсея, де верх стулкової планки увінчує або 

зображення Ісуса Христа, або Хреста як його символу.  
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Також варто торкнутися моменту, який є складний для розуміння 

мистецтвознавця, це питання сакраменту в теології. З цієї причини 

твердження «Реалізація рішень Собору (Замойського М.П.) анулювала це 

значення потира, і він так само, як і на Лівобережжі, поступово зник із 

оздоблення царських врат.» (с. 239). Тому виникає питання, яким чином і 

яким положенням Собору було анульовано значення потира? Очевидно, що 

це питання не лежить у площині вивчення мистецтва, але саме воно 

говорить, наскільки обережно треба підходити до трактування понять і 

категорій з інших дисциплін. 

Також необхідно звернути увагу, що при трактуванні форм 

різноманітних декоративних мотивів слід брати до уваги не тільки самі 

первообрази (природні квіти, плоди, листочки), але також не можна оминути 

технічних засобів. Адже саме з них виходить різьбяр при виконанні твору. З 

цієї причини, нам здається важливим звернути увагу дослідниці на сам 

принцип виконання різьблення, бо форма різьбленого у дереві орнаменту 

значною мірою залежить від інструменту, яким користується різьбяр 

(арсенал та його форма), а також не можна оминути школу, в якій навчався 

художник. Тому варто б було уважніше поставитися і до формальних 

стилістичних особливостей, бо вони приходили не самі по собі, а завдяки 

запозиченню технологій та інструментів, чому приділено уваги недостатньо. 

Попри наведені вище пропозиції та окремі зауваження дисертаційне 

дослідження Світлани Оляніної є цікавою індивідуальною роботою, а 

висловлені побажання не перекреслюють наукової цінності представленого 

дисертаційного дослідження та наукової якості роботи.  

Вважаю, що дисертація Світлани Оляніної написана на хорошому 

науковому рівні і є важливим внеском у сучасне українське 

мистецтвознавство: цілий ряд теоретичних положень у дослідженні є 

ґрунтовними і характеризуються науковою новизною, основні дисертаційні 

положення викладені аргументовано; дисертаційні відкриття мають вагоме 

значення для подальшого розвитку мистецтвознавства; основні положення 
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дисертації апробовані. 

Авторка дисертації Оляніна Світлана заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – 

образотворче мистецтво. 
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