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Плідні наукові пошуки українських мистецтвоз-
навців прикінцевої чверті ХХ і початкової 

чверті ХХІ ст. увінчалися науковим успіхом. Йдеть-
ся про шеститомник «Історія українського мистецтва 
УРЕ (головний редактор академік М. Бажан), шес-
титомник «Історія українського мистецтва» Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії імені М. Рильського НАН України (головний 
редактор академік Г. Скрипник) та тритомник Ін-
ституту народознавства НАН України «Церков-
не мистецтво України» (головний редактор акаде-
мік С. Павлюк).

Про перші академічні багатотомники в Україні пи-
салося у науковій пресі неодноразово і справедливо 
з належною повагою.

Про надтисячолітню історію нашого церковного 
мистецтва в академічному тритомнику маємо сьогод-
ні одну з перших наукових реляцій у знаному україн-
ському журналі «Пам’ятки України» — і після вихо-
ду наукового фундаментального багатотисячного ви-
дання це у першу чергу і є насамперед наше найперше 
та щонайщиріше вітання колег: величний Львівський 
науковий колектив заслуговує на теплі слова похва-
ли, бо він виявив високу наполегливість та прагнен-
ня у досягненні наукової мети та виконанні плано-
вих наукових тем, відповідно до поставлених у дер-
жаві планів і програм. 

З відповідальністю виношуємо щонайголовні-
шу тезу нашої похвали. Львівський колектив ака-
демічної наукової установи поставив перед собою 
надскладне наукове завдання й у згуртованому ці-
лісному баченні та розумінні значення своєї колек-
тивної наукової праці у короткі терміни здобув, ви-
вершив у ній найвищий стрижень кваліфікованого 
наукового мислення у сфері теорії та історії україн-
ського мистецтва.

Для кожного, хто закоханий у рідне національ-
не мистецтво, хто без нього не може уявити свого 
життя, приклад Львів’ян є для кожного з нас зраз-
ковий і вартий того, аби зрозуміти Вартість запевне-
ного Львів’янами наукового Слова: пообіцяли зро-
бити — вчасно зробили, виконали!

Вітаю Вчену наукову раду Інституту, вітаю увесь 
науковий академічний заклад з цією науковою пере-
могою! Вихід академічного тритомника — для усіх 
науковців України і є наше професійне свято!

Не відмовимо собі в радості процитувати хвилю-
ючі рядки з передмови до тритомника головного ре-
дактора академіка Степана Павлюка. Ці слова голов-
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ного редактора, це мотто до текстуально цікавого і 
вичерпно багатоаспектного, високохудожнього зі сма-
ком проілюстрованого тритомника проймають душу і 
серце: «…Представлена прискіпливо підібрана ін-
формація порубіжжя, проведений аналіз суспільно-
історичних величної мистецької палітри у возве-
личенні Божої слави. Майстри (відомі й невідо-
мі) проявили виняткове естетичне сходження від 
чуттєвого уявного сприйняття християнського 
світу і його філософії до виразу духовної краси в 
усіх жанрах. Чи це були зодчі, чи майстри пен-
зля, чи зі сфери народного декративно-вжиткового 
мистецтва — усі були оповиті почуттям вдяч-
ності Богу за доброчесність і ласку». 

Бачимо у тритомнику глибокий науково-акаде-
мічний аналіз. Бачимо в усіх матеріалах першого тому 
широку площину висотного наукового сходження — 
у розділах церковної архітектури ІV—XV ст.; цер-
ков XVI—XIX ст.; церков І третини ХХ століття; 
дерев’яної церковної архітектури; малих архітектур-
них форм, профілів та різьби; нацерковних хрестів; 
монументального малярства XI—VIII століття; мону-
ментального малярства XVII—XVIII ст.; монумен-
тального малярства XVII—XVIII ст. в дерев’яних 
церквах; монументального малярства другої полови-
ни ХІХ — початку ХХ століття; Вітраж; монастир-
ські сади; ландшафтні хрести та «фігури» 1.

1 Називаємо кваліфікованих авторів усіх розділів першо-
го тому — це Оксана Герій, Андрій Клімашевський, 
Ярослав Тарас, Олег Болюк, Софія Боньковська, Назар 
Козак, Ростислава Грималюк, Вікторія Тарас, Микола 
Моздир. 

Увесь цей величний мистецько-історичний зріз на-
укові співпрацівники академічного Інституту глибо-
ко і ретельно описали та проаналізували з вичерп-
ною повнотою, виявивши ерудицію та масштаб-
ність професійного мислення. Матеріали розділів 
логічно узгоджені між собою, і вони об’єднані єди-
ною метою висвітлення духовного продукту епохи у 
взаємозв’язках історично-мистецької окремості та 
цілості, і така наукова орієнтація на всебічне його 
пізнання є методологічно аргументованою. 

Приємне враження і від другого тому: така сама 
висока професійна кваліфікація, такий самий заці-
кавлений аспект наукових спостережень авторів, 
така сама взаємоузгодженість загального і конкрет-
ного, така сама закоханість авторського колективу у 
досліджувані об’єкти! 

Автори аналізують еволюційні процеси в іконо-
писі, малярстві, графіці, скульптурі. Спосіб пода-
чі конкретного у кожному виді мистецтва у періо-
ди новітніх історико-культурних зрушень деталь-
но викладений, узгоджений у вимірі відведеного 
для аналізу конкретного простору та часу. Ніщо 
тут не зайве і ніщо не виходить за площину істо-
ричної цілості. 

Автори ґрунтовно подали у розділі весь наявний 
емпірично-мистецький матеріал. Отже, вважаємо за 
потребу оприлюднити їх імена, зосередити на кож-
ному з них увагу, підкреслити їх добрі наміри роз-
глянути еволюційний потік мистецького матеріалу в 
узгодженні конкретного і загального з метою вичерп-
ного охоплення мистецької еволюції у масштабі на-
ціонально історичної епохи.
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Усі ці автори знані та шановані, отож перелічу-
ємо їх за поданим у томі змістом: В. Жишкович, 
О. Нога, покійний професор Я. Запаско, О. Си-
дор, О. Шпак, покійний М. Моздир 2. 

Широту охоплення передбаченого конкретного 
матеріалу подає прикінцевий третій том «Декоратив-
не мистецтво» колективної монографії, в якому спо-
стерігаємо наявну послідовність та енциклопедичну 
глибину висвітлюваного історично-мистецького ху-
дожнього процесу.

Викликають позитивні оцінки та судження фахів-
ців, структура і композиція тому. Впадає у вічі та 
сама висхідна висока площина методологічно вива-
женої у ньому наукової презентації. Наскрізно про-
глядається той самий рівень професійної мудрості 
усього авторського колективу. І відзначаємо найпер-
ше професіоналізм, зацікавленість в обраній науко-
вій темі усіх авторів розділів 3. З приємністю бере-

2 Розділи тому за змістом: В. Жишкович «Іконопис кін-
ця Х — першої половини ХІХ століття», О. Нога 
«Малярство ХХ століття», Я. Запаско «Книжкова 
мініатюра», О. Сидор «Графіка», О. Шпак «Народна 
гравюра», В. Жишкович «Скульптура кінця Х — по-
чатку ХХ століття», О. Нога «Скульптура ХХ століт-
тя», М. Моздир «Народна скульптура», В. Жишкович 
«Дрібна пластика».

3 Конкретизуємо імена авторів, які в поданих у томі матері-
алах заклали основи глибинного наукового мислення  — 
це Л. Герус «Вступ» до тому, О. Сидор «Іконостас», 
А. Клімашевський «Обстава церкви», сьогодні покійний 
професор М. Станкевич «Літургійні дерев’яні хрести», 
С. Боньковська «Напрестольні металеві хрести», «за-
престольні і процесійні металеві хрести», «Нагрудні хрес-
ти», «Сакральна агіопластика», «Коштовні ризи ікон», 
«Оклади богослужбових книг», Р. Косів «Хоругви», 
Т. Кара-Васильєва «Церковне шитво Х—ХVIII сто-

мо в руки коштовний в науковому сенсі академічний 
тритомник «Церковне українське мистецтво Украї-
ни» Інституту народознавства НАН України.

І було б несправедливо обійти мовчанкою і не оці-
нити високий дизайнерський позем, культуру худож-
нього оформлення видання в особі Є. Вдовиченка. 
Він виявив у ставленні до колективної праці і свій 
професійний хист, і естетичний смак, і властиву для 
усього авторського колективу наявну закоханість у 
національне українське церковне мистецтво.

І в цьому контексті на найвищу оцінку заслуго-
вує праця над ілюстративним оформленням видан-
ня — усе в ньому вдале, розумне, доцільне: і підбір 
та якість кольорових та чорно-білих світлин, архі-
тектурних планів, різних схем, креслень. 

І найперше враження про академічний тритомник, 
хоч виокремлене воно насамкінець — це вмотиво-
ваний науковий апарат розділів та підрозділів з усі-
ма належними для такого рівня академічної праці 
примітками.

У цьому унікальному випадку колективний три-
томник вчених Інституту народознавства заклав на-
дійні основи для подальших наукових досліджень, 
пізнання та засвоєння теорії та історії українського 
мистецтва на ґрунті національної культури. Пере-
може у наших відчуттях і передчуттях завтрашнього 
Наукова істина, яку сьогодні всебічно продемон-
стрував у Тритомнику науковий академічний ко-
лектив зі Львова. 

літь», О. Олійник «Церковні тканини ХІХ — початку 
ХХ століття», Р. Дутка «Священичі шати з вибійки», 
А. Колупаєва «Церковно-обрядові атрибути з глини», 
«Церковно-обрядові атрибути з фарфору та фансу», 
Л. Герус «Шопка». 


