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Дисертаційне дослідження Лесіва Тараса є самостійною науковою 

працею, зібраний матеріал демонструє великий інтерес автора до процесів 

розвитку церковного мистецтва. Аналіз та систематизація іконопису, 

іконостасів та настінних розписів уже самі по собі надзвичайно важливі, бо 

вимагають значних витрат часу і ресурсів. А коли мова заходить про спробу 

молодого дослідника розглядати питання розвитку церковного мистецтва у 

контексті філософських ідей сучасного світу, то це заслуговує особливої 

похвали. Разом із тим, використання значної кількості джерел англійською 

мовою потребує додаткового відзначення, бо саме володіння мовою сприяє 

введенню нового, сучасного контенту в українську гуманітарну науку, яка 

давно цього потребує.  

Представлена на захист праця продовжує низку досліджень, які 

стосуються церковного мистецтва та акцентує свою увагу на процесах його 

розвитку у Галичині за останні півтора століття. Очевидно, що інтерес до 

даної теми зумовлений не тільки недостатньою вивченістю явища в 

українському мистецтвознавстві, але також назрілими питаннями, які 

породжені процесами трансформації сучасного українського суспільства та 

пошуком ним власних сенсів і способів виразу в образотворчому мистецтві. І 
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очевидно, що чинник церкви має тут велике значення, бо остання у 

самоідентифікації українського населення відіграє одну з базових ролей. 

Належність до певної конфесії навіть сьогодні залишається значним 

конституюючим чинником у системі координат сучасного культурно-

інформаційного простору України. Особливе значення тут відіграє саме 

обряд, який через образотворчі засоби, календар та поведінкові норми 

виділяв українське населення серед різноетнічного оточення, незважаючи на 

те, що часто розуміння феномену церкви та її вчення населенням взагалі не 

береться до уваги. 

Тож бачимо, що тема поданої до захисту дисертації породжена 

актуальними питаннями, бо розкриває та систематизує твори церковного 

мистецтва на тлі непростих історико-культурних процесів з кінця ХІХ – до 

початку ХХІ ст. у Галичині. Пошук нового ракурсу у погляді на іконопис  

свідчить про намагання автора аналізувати мистецтво греко-католицької 

церкви у контексті філософських та теологічних ідей, які з кінця ХІХ ст. 

мали потужний вплив на «західне суспільство» чи «християнський світ» 

(маємо на увазі суспільно-культурний простір, породжений юдео-

християнською традицією). Тому відкриття зв’язків між домінуючими ідеями 

та їх відблиском у образній системі іконопису заслуговує на окреме 

схвалення, бо такий підхід до вивчення творів мистецтва демонструє 

ґрунтовну теоретичну підготовку дослідника.  

Логічно структуровані додатки представляють живописні композиції, 

розкидані по окремих храмах та приватних збірках, які, будучи зібрані в 

одній праці, виразно свідчать про надзвичайно цільну картину розвитку 

церковного живопису упродовж зазначеного часу. У свою чергу, завдяки 

таким дослідженням бачимо,  які величезні завдання стоять перед 

гуманітарною наукою, і мистецтвознавством зокрема, у вивченні, 

структуруванні фактів, виробленні власного розуміння культурного поступу 

для формування національного культурного обличчя України. Тільки чесне, 

неупереджене опрацювання реальних творів та домінуючих ідей дозволить 
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українському суспільству не займатися конструюванням власної історії, що 

було характерно для радянського періоду, а усвідомлювати і сприймати 

історію такою, якою вона розкривається через конкретні факти. Намагання 

автора проаналізувати ідеали та устремління української інтелігенції 

відкриває перед нами інтелектуальні та духовні прозріння діячів культури та 

науки у розвитку національної самосвідомості українського народу, а також 

відгук цих устремлінь у середовищі церковного проводу, що не могло не 

позначитися на формах храмового будівництва та живопису.  

Сказане вище дає нам підстави говорити, що Тарасу Лесіву вдалося 

створити виразну картину неперервного розвитку церковного мистецтва в 

контексті політичних трансформацій суспільного життя українського народу. 

У праці піднято цілу низку питань, важливих для розуміння художніх 

процесів у церкві ХХ ст. Зокрема, дослідник чітко демонструє роль 

Львівського Собору 1891 р., на якому з новою силою зазвучала проблема 

культової ролі ікон у греко-католицькій  церкві, що призвело до постання 

цілої низки нових іконостасів та створення монументальних живописних 

творів. Розглядаючи велику культурницьку і освітню роль греко-католицької 

церкви на Галичині, дослідник не уникає проблем сьогодення у відношенні 

церковних громад, на жаль, і  духовенства також, до творів навіть визначних 

майстрів, які стають жертвами невігластва. Такий сумний приклад бачимо з 

новаціями, які призвели до знищення розписів Модеста Сосенка у церкві 

Успіння Пресвятої Богородиці в смт Славське Львівської обл. у 2019 р. (с.41). 

Прикро про це говорити, але така ситуація не є поодинокою, бо віддання на 

безконтрольний  відкуп місцевим церковним активістам питання збереження 

пам’яток культури призводить до катастрофічних наслідків. Такий стан не в 

останню чергу породжений і низькою обізнаністю українського населення з 

власною історією та культурою свого села чи, принаймні, регіону. 

У дисертації Тарас Лесів формулює об’єкт і предмет дослідження, 

хронологічні та територіальні межі, виходячи з поставлених завдань та 

конкретних творів обґрунтовує причини використання загальнонаукових 



 

 

4 

 

методик та методичних засад мистецтвознавства. Робота Тараса Лесіва 

складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, який нараховує 322 позиції. Обсяг основного тексту складає 176 ст., 

а також дисертація містить два додатки, де список ілюстрацій складає 305 

позицій.  

Перший розділ «Історіографія, джерела, теоретико-методологічні 

засади дослідження» присвячений літературі з різних областей гуманітарної 

науки, зокрема, історії, філософії, теології, мистецтвознавства та ін. 

Особливої уваги заслуговують власні польові дослідження, інтерв’ю як з 

художниками, так і замовниками церковного малярства. Зроблена спроба 

чіткіше окреслити розуміння понятійного апарату та термінології, чіткість 

яких є головним чинником формування теоретичних координат при 

висвітленні поставленого завдання. 

«Історико-культурна аргументація розвитку іконописної традиції кінця 

ХІХ – початку ХХ ст.» розкривається у другому розділі, що складається з 

двох підрозділів, у яких висвітлюється особливості релігійного та 

естетичного дискурсу розвитку іконопису. Окремо розглядається роль 

індивідуальності художника у творенні виражальних ознак церковного 

живопису, а також окреслено роль національно-культурних устремлінь 

населення Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у формуванні чи 

трансформації сюжетної лінії канонічної іконографії.  

Третій розділ «Художньо-образні особливості іконопису Галичини 

кінця ХІХ – початку ХХІ ст.» складається з трьох підрозділів і розкриває 

шляхи історичного розвитку церковного живопису зазначеного періоду. 

Виразно окреслено романтичні ідеали світосприйняття художників, які 

працювали для церкви, а також розкрито процеси, що зумовили спалах 

інтересу до візантійської культури. Не можемо не вказати на логіку і 

послідовність представлення лінії індивідуалістичного, новаційного підходу 

у формуванні образної системи храмів перших десятиліть ХХІ ст. 

Четвертий розділ «Традиційні й новаторські мотиви та образи в 
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іконописних творах митців Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ століття» 

складається з чотирьох підрозділів, де зроблено спробу з’ясувати проблему 

«народної ікони», її місце і роль у розвитку іконописання в українській 

культурі та її вплив на формотворення сучасної ікони. Також автор звертає 

увагу на формування феномену «нецерковної ікони», яка особливо активно 

розвивається у кінці ХХ ст. та окремо зупиняється на досить актуальному 

питанні проникнення політичного дискурсу і соціальних устремлінь у 

церковне мистецтво.  

«Іконописна традиція Галичини поміж естетикою модернізму та 

постмодернізму» розглядається у п’ятому розділі, який мав би підсумувати 

дослідження у теоретичному дискурсі зазначених ідей. Однак, вважати 

переконливими спроби інтерпретації іконопису Галичини через призму ідей 

Умберто Еко досить складно. Аналізуючи ціле дослідження, на нашу думку, 

цей розділ можна визнати найменш переконливим і обґрунтованим. Можемо 

припустити, що тут далася взнаки проблема необхідності застосування іншої 

методології, аніж вона використовується у мистецтвознавстві. 

         Тож попри високі оцінки, на які заслуговує представлена на захист 

робота, окрім вищенаведеної думки хочемо зупинитися на окремих 

зауваженнях та побажаннях:  

У першому розділі ставиться питання термінологічного обґрунтування 

окремих понять та явищ. Проте, при розгляді поняття «ікона» у культурному 

на церковному контекстах, автор на місці пошуку теоретичних обґрунтувань 

заявляє: «Я вважаю, що для історика мистецтва не існує “правдивих” 

живописних традицій у храмі.» (с. 49), що можемо розглядати як категорію 

оціночну, яка не бере до уваги позиції, принаймні церкви. Зате в іншому 

випадку, доводячи обґрунтованість вживання терміну «сакральне 

мистецтво», дослідник посилається на церковний документ – Конституцію 

“Sacrosanctum Concilium”. Остання розглядає мистецтво у ракурсі ідей ІІ 

Ватиканського собору, як наприклад «нова євангелізація», у контексті якої 

будь-який образ, що служить проповіді, а відтак ширенню Євангелія, є також 
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священним (сакральним). Тож, коли в одному випадку нехтуємо 

твердженням церкви, а в іншому обґрунтовуємо термін її конституцією, 

виникає питання, чи не маємо певної тенденційності у висвітленні окремих 

проблем. Чи при аналізі джерел дослідник брав методику історичної науки – 

зовнішню і внутрішню критики джерела, тобто, чи явище належить до цього 

часу і що стало причиною його появи. З іншого боку слід визначитись із 

позицією, з якої розглядаємо явище, – це догмат церкви, а чи наукове 

обґрунтування та доведення, бо обидва способи важливі, тільки 

передбачають різне розуміння антропології.   

У цьому ж контексті бачимо, що для вивчення традицій іконопису 

використовуються ідеї Еріка Гобсбаума, зокрема “винайдені традиції” (с. 

131), яка, очевидно, ґрунтується на філософських доведеннях. Тому сумнівів 

щодо науковості обґрунтування не виникає, однак зазначена ідея існує у 

руслі модерного марксизму і спрямована на зміцнення сумніву у існуванні 

всякої «традиції» як такої. А тоді постає питання, чи існує взагалі традиція 

іконопису? 

Очевидно, що ідеї романтизму зі своєю втечею до природи чи «золотої 

доби» у національній історії мали величезний вплив на розвиток 

образотворчого мистецтва. Однак, коли мова іде про церковну традицію, яка 

базується на проповідуванні вчення Євангелія, викликає сумнів можливість 

існування іконопису, який є «…східнохристиянським за формою та 

національним за змістом ….» (с.129).  

Означені побажання та зауваження є скоріше термінологічними та 

історичними і стосуються загальних підходів у вивченні церковного 

мистецтва в українському мистецтвознавстві, вони жодним чином не 

перекреслюють високої наукової цінності представленого дисертаційного 

дослідження та наукової якості роботи.  

Вважаю, що дисертація Тараса Лесіва написана на хорошому 

науковому рівні і є важливим внеском в сучасне українське 

мистецтвознавство: теоретичні положення у дослідженні характеризуються 
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науковою новизною, основні дисертаційні положення, викладені в 

авторефераті, аргументовано; дисертаційні відкриття мають вагоме значення 

для подальшого розвитку мистецтвознавства; основні положення дисертації 

апробовані. 

Автор дисертації Тарас Лесів заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – 

образотворче мистецтво. 
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