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Відгук складено на підставі вивчення дисертації Лесіва Тараса Васильовича, 

а також опублікованих за темою дисертації наукових праць дисертанта. 

Представлена до захисту дисертація Тараса Лесіва є першою спробою 

узагальненого дослідження історії розвитку сакрального мистецтва Галичини, 

що  охоплює кінець ХІХ – початок  ХХІ століття. Одразу слід відзначити – 

обрана тема та її широкий  хронологічний вимір, який є складним  для  аналізу 

у теоретичному дискурсі, вимагав від дослідника належного наукового досвіду 

і знань.  Досі не було узагальнюючої праці на цю тему, хоча маємо не мало 

напрацювань з проблематики даного напряму. Вони здебільшого торкають  

окремих пам’яток, митців, чи конкретних явищ. У дисертації вперше 

пропонується послідовно  і цілісно охопити і проаналізувати  складні мистецькі 

процеси того часу у контексті тих історичних умов, які мали особливий вплив 

на формування характеру сакрального образу та його особливостей. 

Дослідження достатньо повно  репрезентує збережену  спадщину пам’яток того 

періоду. Вперше зібраний у такому обсязі матеріал дає достатньо повне 

уявлення про один з найбільш самобутніх  і не достатньо  висвітлених і 

осмислених  явищ національної культури. Значний корпус пам’яток залишався 

не введеним до наукового обігу.   



Робота має логічну, добре продуману структуру. Вона складається зі вступу, 

п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків.  

У вступі  традиційно викладені обов’язкові пункти, які анонсують суть роботи.  

Чітко і зрозуміло визначені мета і завдання дослідження. Кожне із поставлених 

завдань  знаходить у роботі своє послідовне і належне опрацювання у викладі 

основного матеріалу. 

Перший розділ  знайомить з історіографією дослідження. Зазначено  

нерозривний зв'язок розвитку  релігійного мистецтва  з діяльністю  церкви, 

тому  в історіографічний огляд   входять і праці присвячені історії церкви та 

богословська література. Наголошується на нерівномірному висвітленні 

окремих  етапів вивчення окресленого періоду, зокрема, на  мало дослідженому 

періоді радянського часу; не мав досі достатньо об’єктивного висвітлення і 

період  незалежності України. Вперше  звернуто увагу на твори, що не 

вписуються в русло основних мистецьких напрямів.    Автор зазначив, що 

зібраний матеріал не є вичерпним, і не усі митці у ньому представлені (отож, 

можна зняти зауваження про не повне обстеження наявних мистецьких об’єктів 

і не згаданих окремих знаних  митців). 

Другий розділ висвітлює  історико-культурне підґрунтя  іконописної традиції 

досліджуваного періоду.  Його зміст розгортається у двох підрозділах, у яких 

йдеться про релігійно філософські та художньо естетичні міркування  щодо 

іконописної традиції окресленого періоду, а також про окремих митців того 

часу. Секуляризація мистецтва, як явище, осмислюється і аналізується, 

опираючись на роздуми відомих зарубіжних і вітчизняних  мислителів.  

Увага акцентується на двох основних лініях  розвитку сакрального 

малярства:  зорієнтованих на візантійську або західноєвропейську  традицію і в 

обох випадках аналізується глибоке підґрунтя національної  місцевої традиції.  

Детально простежується роль  церкви та музейних інституцій в дискусії щодо  

оновлення церковного мистецтва в кінці ХІХ ст.  Показано і проілюстровано 

різні  погляди і підходи у вирішенні мистецьких завдань. Їх ілюструє творчість 

ключових постатей того часу. Значне місце відведено розгляду міжвоєнного 

періоду  1920-1930 рр., який вважається найбільш плідним у розвитку 

сакрального мистецтва. Тут йдеться й про діяльність різних мистецьких 

угрупувань, окремих   персоналій, висвітлюється  їх роль у формуванні  

напрямів церковного малярства. Акцентується на пошуках митцями художньо-

образного спрямування творів, який зводиться до двох основних шляхів: 

візантизму та  європейського модернізму.  Наводиться ціла плеяда відомих 

митців того часу,  переконливо показано невіддільність  церковного мистецтва 

від тих процесів що відбувалися у мистецтві загалом. Доволі вичерпно 



аналізуються теоретичні праці тогочасних визначних дослідників і теоретиків, у 

тому числі й церковних діячів. Наголошується, зокрема, на ролі митрополита 

Андрея Шептицького, на його теоретичних працях  і роздумах про шляхи 

розвитку церковного мистецтва,  на заснування Митрополитом Церковного 

музею та ролі цього музею, як скарбниці давньої української ікони, що мала 

вплив на формування і мистецькі пошуки  декількох поколінь митців, зокрема 

на    творчість Бойчука та художників його кола.  У   радянський період 

стагнація церковного мистецтва, попри  епізодичність набутків, все ж не була 

цілком перервана.  Розглянуті  твори  низки у художників  доводять, що попри  

депресивний стан, церковне малярство в тому часі все таки існувало.  

Аналізуючи період незалежності, дослідник відводить належну увагу 

навчальним закладам, у яких готують  спеціалістів сакрального мистецтва,   

переконливо показує, що  на сьогоднішній день  національне церковне 

мистецтво розвивається у двох основних напрямах –  неовізантизму і 

необароко, які сформулювалися у контексті естетики модернізму. 

У третьому розділі йдеться про традиції і новаторство у галицькому іконописі 

досліджуваного періоду. Аналізуються основні фактори, які впливали на 

художньо-образну специфіку іконопису Галичини,  з-поміж яких, виділено  

основні:  національна свідомість та національна ідея, зацікавлення давнім 

іконописом, створення перших  музейних інституцій,  постанови Львівського 

собору 1891 р.  Розглядається  ряд знакових пам’яток, які наочно  ілюструють  

особливості тогочасного церковного мистецтва,  характеризуються основні 

принципи іконографії кінця ХІХ–поч. ХХ ст. Автор звертає увагу на велику 

кількість пам’яток церковного мистецтва, авторство яких не зафіксоване і, 

практично, вони залишаються анонімними. Звернено увагу, що основна 

кількість не атрибутованого малярства виконана  на початку ХХ ст. в  

академічному плані, не привертало дослідників  пізнішого часу. Автор 

доходить висновку, що Академічне малярство  не без впливів 

східнохристиянської іконографії було провідним в оформленні іконостасів 

Галичини у першій половині ХХ ст. Проаналізовано твори Осипа Куриласа і 

Антіна Манастирського, доробок кола учнів Олекси  Новаківського, які 

працювали у міжвоєнний період, і творчість яких вирізняється  серед 

художників, що працювали в академічному  чи візантійському руслі. 

Розглядаючи  ідейні принципи візантизму у церковному мистецтві того часу, 

основна увага зосереджується на  постаті Митрополита Андрея  Шептицького 

та його поглядах на проблеми і завдання  українського мистецтва,  на 

українську ікону візантійського стилю в аспекті її цінності як мистецького 

твору.  Окрім таких визначних постатей, як Сосенко, чи Бойчук і його школа, 

наголошується на важливості діяльності іконописної школи  монахів  

Студійського уставу, яка вартує окремого дослідження. Розглядаючи іконопис  



радянського часу і  періоду незалежності, наголошується  на  індивідуалізації   

художньої мови митців. Простежуючи діяльність  цілої плеяди сучасних 

іконописців, Автор аналізує  їх художньо-образні  особливості, виокремлює 

цілу плеяду майстрів, у  роботах яких естетичні засади модернізму органічно 

синтезуються з візантійськими традиціями. Аналізуються відмінності  між 

сучасною візантійською традицією та візантійським  середньовічним  

іконописом. Звернено увагу на важливу проблему  наслідування чи копіювання, 

які зустрічаються у сучасній практиці, однак суперечать художньому процесу. 

Такі твори не мають індивідуального характеру. Йдеться також про   

академічне та непрофесійне церковне малярство, що має місце у  

досліджуваному часі, і конкурує  з малярством візантійського спрямування та 

сприймається як консервативне.  

Третій розділ є найбільшим за обсягом, він дає достатньо вичерпну відповідь на 

три важливі  пункти поставлених завдань роботи. 

 Четвертий розділ присвячений розгляду та аналізу традиційних і 

новаторських образів в іконописі  Галичини досліджуваного періоду.   

Осмислюється саме поняття традиції в  широкому культурологічному сенсі на 

підставі теоретичних праць зарубіжних та українських  дослідників.   

Аналізуються фольклорні  моменти  в іконописних образах, вказується на 

використання мотивів  народного мистецтва та їх різну інтерпретацію у творах 

митців,  на розуміння традиції, що виявляється у  творчості  провідних 

майстрів. Розглядається явище  «відродження» народної ікони у творчості 

сучасних майстрів,  інтерпретації її образності та художнього вислову.  Окрема 

увага у цьому розділі відведена  відображенню  у сакральних образах 

соціально-політичних проблем, взаємодії світського  і сакрального.  

П’ятий розділ дає відповідь на останній пункт завдання, яке поставив перед 

собою дисертант:  розглянути вплив естетики модернізму і постмодернізму на 

іконописну традицію Галичини  зазначеного періоду. У ньому дослідник 

зосереджує увагу на  осмислення та пояснення цілої низки  значень і термінів  

що стосуються  характеристики  мистецьких явищ того часу:  «повторення», 

«римейк»,  «серійність»  та ін. , які характеризують   мистецькі процеси того 

часу.  На підставі теоретичних міркувань і на  прикладах творчості  провідних 

митців автор послідовно і переконливо доводить, що  новаторство і традиції  у  

мистецькій практиці співіснують й  однаковою мірою  ідуть  у руслі  традиції 

світського мистецтва.  

У висновках стисло підсумовано результати проведеного дослідження. 

 



Попри  усі  позитивні характеристики цієї роботи, маємо ряд зауважень. 

У роботі є ряд стилістичних огріхів, вона вимагає прискіпливішого 

редагування. Автор в одних випадках веде мову від першої особи однини, в 

інших – множини.  (С. 46, 47, 49). 

 На с. 43.  перелік імен художників, які працювали у традиціях візантійського 

спрямування, подано в алфавітній послідовності, хоча, логічніше 

притримуватися хронологічної, як це подано на с. 68. 

У розділі 4 (с. 156) аналізу  композиції Страшного Суду авторства  Олексія 

Чередніченка, розповіді про який відведено багато місця, бракує 

мистецтвознавчої оцінки, натомість тут надто детально переказується сюжет. 

(«іконографія Страшного суду .. побудована на контрасті між добром і злом,... 

цей контраст помітний між раєм і пеклом... с. 157.  Соціальні елементи тут 

надзвичайно сильні...)  

Інколи зустрічається не чітке формулювання думк , як наприклад, с. 

55.(«Характерною особливістю розвитку сакрального мистецтва Галичини... є 

те, що його супроводжує жвава дискусія з приводу витоків східнохристиянської 

традиції іконопису»).  

Ілюстративний матеріал не має належно сформульованих підписів.  

Зауваги до цієї роботи не применшують її наукової вартості.  

На належному фаховому рівні, з урахуванням усіх вимог,  виконаний 

автореферат, зміст якого відповідає змісту роботи.  

Порушені у роботі проблеми є актуальними у розвитку сучасного 

мистецтвознавства, вони також  торкаються вивчення, збереження та 

популяризації національного культурної спадщини загалом.  

 Отже, вважаю, що за актуальністю поставлених задач, обсягом проведених 

досліджень, практичною цінністю отриманих результатів кваліфікаційна 

наукова праця «Іконопис Галичини ХІХ – початку ХХ століття: художній образ 

і теоретичний дискурс» є завершеною самостійною науковою працею, 

відповідає чинним вимогам Порядку присудження наукових ступенів і вимогам 

до оформлення дисертації.  



 Автор дисертаційного дослідження, Лесів Тарас Васильович, заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 

17.00.05– образотворче мистецтво. 

 

               26 березня 2021 p. 

 

Канидат мистецтвознавства,  

завідувачка відділу давнього мистецтва 

 Національного музею у Львові  

імені Андрея Шептицького                                                        Марія Гелитович 

 


