
ВІДГУК 

офіційного опонента 

доктора мистецтвознавства, академіка НАМУ Т. В. Кара-Васильєвої 

на докторську дисертацію Болюка Олега Миколайовича  

«Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах ХVІ – початку ХХІ 

століть: структура, декор, інспірації»,  

що висунута на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. 

 

Тема, обрана Олегом Миколайовичем Болюком для дисертаційного 

дослідження, актуальна і важлива, оскільки розкриває яскраву сторінку 

української культури, а саме – особливості художніх виробів з дерева в 

західноукраїнських церквах в доволі широкому історичному діапазоні – від 

ХVІ ст. до сучасності. Актуальність такого дослідження зумовлена, як цілком 

справедливо наголошує автор, сучасними культурно-мистецькими процесами 

у світі та в Україні, постійно зростаючим науковим інтересом щодо вивчення 

релігійного мистецтва, широкою популярністю кращих надбань серед 

широких верств населення, необхідних для використання їх у творчих 

практиках сьогодення, інтенсивному церковному будівництві, яке потребує 

якісного внутрішнього опорядження. Завдяки дослідженню Олега Болюка, 

художні вироби з дерева в опорядженні храмів, постають нині як художній 

феномен, цілісне мистецьке явище української культури, як важливий 

чинник формування релігійної та національної свідомості українців. Автор 

цілком справедливо наголошує у дисертації, що українські вироби з дерева 

впродовж історії були виразником епохи – відображали мистецькі 

уподобання їх творців. 

Важливим і цінним в дослідженні є те, що до наукового обігу введено 

значний корпус невідомих і недосліджених до сих пір пам’яток церковного 

мистецтва, з’ясовані їх художньо-технологічні особливості, ансамблеве 

поєднання.  



Дисертаційна робота Олега Болюка складне багатовекторне 

дослідження, що охоплює функціональні зв’язки між предметами церковного 

обладнання. Для цієї мети в роботі поставлені і послідовно розв’язані 

наступні завдання: розглянуті основні історичні, природно-географічні та 

естетичні передумови, які сприяли виникненню художнього рішення 

дерев’яних виробів церковного інтер’єру в різні періоди і відбили еволюцію 

художніх стилів; розроблена автором типологія дерев’яних виробів, 

особливості їх оздоблення, аналіз художнього змісту і форми орнаменту, 

технології виготовлення. Саме ці питання ґрунтовно і вичерпно розглянуті в 

п’ятому і шостому розділах дисертації і можуть слугувати окремою темою 

дослідження. Автором було досліджено більше тисячі пам’яток в Україні, 

опрацьовано матеріали архівних фондів та бібліотек Польщі, Словаччини, 

Чехії, Литви. Найбільшим здобутком наукових напрацювань автор вважає 

роботу в архівах Ягелонського університету у Кракові, Польській академії 

наук у Варшаві, Музею української культури у Свиднику в Словаччині, а 

також дослідження унікальних творів церковного мистецтва, що 

зберігаються у фондах Національного музею у Празі.  

Позитивною рисою роботи є ретельне і сумлінне опрацювання 

літератури з окресленої теми і шанобливе ставлення автора до своїх 

попередників, в першу чергу до напрацювань М. Станкевича і, в той же час, 

коректна дискусія і відстоювання своїх поглядів у порівняні з новітніми 

напрацюваннями (Р. Одрехівський, Б. Тимків). 

Олег Болюк сьогодні є широко відомим як в Україні, так і за її межами, 

дослідником давнього українського мистецтва. В його творчому доробку 

глибокі наукові напрацювання в галузі сакрального мистецтва, а також 

щойно видана ґрунтовна монографія «Художнє дерево у церквах (за 

матеріалами західних областей України» (Львів, 2020. 520 с.) , стали значною 

подією в українському мистецтвознавстві. Доробок О. М. Болюка заповнює 

істотну прогалину не тільки у фаховій літературі, але й в наших уявленнях 

про розвиток національних рис української культури, її генезу, особливості 



світосприйняття і ментальності. Розроблені автором типологічні конструкції, 

які зафіксовані у четвертому і п’ятому розділах, доводять, що Олег Болюк 

належить до наступної когорти мистецтвознавців, які емоційний 

мистецтвознавчий аналіз доповнюють складними типологічними схемами.  

Цілком позитивно оцінюючи дисертацію, відзначаючи її 

широкомасштабність і багатовекторність напрямків дослідження, уважне 

прочитання її ставить необхідність поставити деякі запитання і висловити 

окремі міркування. 

1. Не приведено у відповідність назву роботи, об’єкт та предмет 

дослідження. Основна мета роботи – дослідити і проаналізувати художні 

вироби з дерева в облаштуванні храму. В той же час, О. М. Болюк дуже 

детально аналізує дерев’яні архітектурні елементи інтер’єру, що належать, на 

мій погляд, до архітектурних конструкцій храму: це арки, склепіння, бруси-

стяжки, огорожі кліросів, дверні портали тощо. Такій підхід значно 

розширює аспект дослідження і саме це мало б бути відображено у назві 

дисертації.  

2. Олег Миколайович підкреслює, що український іконостас знайшов 

детальний розгляд у працях дослідників і саме тому, він цілком свідомо 

оминає його увагою (С. 37, 323–324). В той же час, враховуючи, що саме 

іконостас у храмі займає центральне місце, формує його образ, хотілось би 

щоб був наведений хоча б один розгорнутий мистецтвознавчий аналіз 

скажімо такої видатної пам’ятки українського бароко, як іконостас із 

Великих Сорочинець. 

Серед останніх досліджень, що стосуються іконостасу, можна було б 

додати такі напрацювання: Міляєва Л., Рішняк О., Садова О. Церква св. Юра 

в Дрогобичі. Архітектура, малярство, реставрація. Київ: Майстер книг, 2019. 

416 с., а також кандидатську дисертацію Шевлюги О. А. Розвиток 

українського іконостаса Х–ХVІ ст. Київ 2019.  

3.Текст дисертації насичений різноманітними як богословськими, так і 

новітніми культурологічними термінами. І хоч їх значення подано у досить 



розлогому додатку «Малий тлумачний словник», все ж значно ускладнює 

сприйняття змісту і викликає побажання використовувати по можливості 

українські відповідники. 

4. У Розділі 5. «Морфологія художніх виробів з дерева для церковного 

облаштування» подано авторську розробку класифікації та типології 

художніх виробів з дерева церковного призначення.  

Автором уперше запропоновано «підпорядкувати типологічні групи 

дерев’яного облаштування відповідним локаціям і тому внутрішнє 

середовище храму поділено на: простір Таїнства Євхаристії, простір Слова, 

простір Таїнства Сповіді тощо. Тому сприймаємо це, як умовну 

індивідуальну гіпотезу, зручну авторові для аналізу різноманітних творів 

внутрішнього опорядження храму. Набагато зрозумілішою, на мій погляд, є 

усталена термінологія архітектурно-планувальної структури храму, згідно 

якої «простір Таїнства Євхаристії» називається святилищем, а «адораційно-

меморіальний простір» – криптою. 

Всі архітектурні простори здавна є сформовані, підпорядковані 

богословським ідеям, богослужбовим практикам і потребам та є 

загальновідомими. Елементи наповнення інтер’єру несуть певні ідейні 

навантаження та мають своє пояснення в спеціальній літературі.  

5. Звертаю увагу на окремі вислови автора, які можна було б 

уточнити:  

(С. 2, автореферат) «Митець-пасіонарій пристрасно захоплений 

творчою ідеєю, щоб зобразити у матеріалі християнську символіку, черпає 

наснагу в духовному самонавіюванні – інспірації. Майстер, який виготовляє 

художній виріб для храму без «Божої іскри», а заради заробітку, 

мотивований іншим – прагматичним чинником впливу і доволі часто впадає 

в епігонство». 

Принагідно зауважу, що сницарі, як і малярі, переважно виконували 

роботи за оплату, що не виключає факторів творчості, натхнення, інспірації. 



6. (С. 7 автореферат) «Порівняно з центральними і східними областями 

країни на зазначеній території виразно простежуються міжетнічні і 

міжконфесійні взаємовпливи на облаштування церкви, що становлять ще два 

рівні інспірацій». 

На мій погляд, прив’язка до конфесій не зовсім коректна, оскільки 

протягом існування західноукраїнських церков, конфесії змінювались 

неодноразово, а обладнання залишалось незмінним. Яскравий приклад 

сьогодення – почергові богослужіння представників різних конфесій в 

одному храмі, що є частим явищем в Західній Україні. 

7. (С. 14, автореферат) «…значна частина облаштування інтер’єру 

українських церков аналогічна до конструкцій та предметів іншого 

християнського віровизнання». 

Хотілось би уточнити – які конструкції і предмети, і яких віровизнань 

порівнюються? Православ’я і греко-католицизм мають східну традицію, а 

отже, й одинакові основні ужиткові предмети у схожих архітектурних 

просторах. Порівнювати римо-католицьку і східну традицію у цьому 

дослідженні не коректно, бо зазначена тема торкається лише 

західноукраїнських церков.  

8. (С. 14, автореферат) «Теза дає підстави твердити, що в інтер’єрі 

західноукраїнських церков названі системи утворюють складну 

багаторівневу, різну тематичну й водночас, взаємопов’язану ієрархію систем 

дерев’яного облаштування». 

На мій погляд, складно пов’язувати дерев’яне облаштування в ієрархічну 

систему. Обрядово-літургійна система охоплює архітектурний простір і його 

наповнення, окремі елементи інтер’єру підпорядковані цій системі і самі по собі 

системи не творять. Процесійний хрест, тетрапод, скринька для пожертв не 

поєднуються в окрему систему. 

Висловлені міркування ніяк не зменшують високої позитивної оцінки 

дисертації. Художній аналіз пам’яток, проведена атрибуція, типологія та 

паспортизація художніх виробів з дерева, відповідають рівню й вимогам 



дисертаційної докторської роботи. Подана робота відзначається широтою 

охопленого матеріалу, як суто художнього, технологічного, так і архівно-

документального.  

Особливої уваги заслуговують ілюстрації до дисертації та додатки. 

Основний текст становить 574 с., додатки охоплюють С. 575–802. Додатки 

зокрема вміщують: Малий тлумачний словник; таблиці й діаграми 

«Типологія історичних джерел для вивчення художнього дерева в церквах», 

«Архісистема церковного мистецтва», «Теоретичний інструментарій 

пізнання феномену художнього дерева», «Атрибуція речових артефактів 

музейних збірок». Особливої поваги заслуговує «Перелік населених пунктів, 

у яких проводилося дослідження художнього дерева», що нараховує тисячі 

предметів храмів, які обстежував дисертант впродовж 1995–2016 рр. Додатки 

свідчить про наукову достовірність і глибину опанування матеріалом. 

Основні положення дисертаці викладено у монографії «Художнє 

дерево (за матеріалами західних областей України)» (Львів: Інститут 

народознавства НАНУ, 2020. 520 с.), а також в розділі колективної 

монографії «Церковне мистецтво України: у 3-т.» (Харків: Фоліо, 2018. С. 

543–592) та у 81 науковій публікації автора. Автореферат, публікації 

розкривають зміст дисертації. 

Обсяг дисертації, її рівень, спостереження і висновки, заслуговують 

позитивної оцінки, а дисертант Болюк Олег Миколайович гідний 

присудження наукового ступеня доктор мистецтвознавства за спеціальністю 

17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. 

 

Доктор мистецтвознавства, академік НАМУ, 

завідувачка відділу образотворчого та  

декоративного мистецтва  

ІМФЕ НАН України      Т. Кара- Васильєва 

 ім. М. Рильського 


