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Сорочинський іконостас  : аль бом / Інна Доро
фієнко, Людмила Міляєва, Ольга Рутков
ська. – К. : Родовід, 2010. – 168 с. : іл. – Текст 
укр. та англ. мовами. – ISBN 9789667845643.

У  вересні  2010  року  в  Національному 
музеї  Т. Г. Шевченка  відбулася  урочиста 
презентація  альбому  «Сорочинський  іконо
стас», що  вийшов  друком  у видавництві 
«Родовід».  Авторамиупорядниками  його  є 
відомі  дослідники І.  Дорофієнко, Л. Міляєва 
та О. Рутковська. Вихід цієї  книги є справж
ньою  подією  в  нашому  культурному  житті. 
Альбом вельми помітний на тлі доволі бідно
го асортименту вітчизняних видань, присвя
чених творам національної художньої культу
ри – і завдяки своїми поліграфічним якостям, 
і завдяки високому рівню супровідних статей 
й умілому структуруванню матеріалу.

Іконостас  церкви  Преображення  Спаса 
села Великі Сорочинці давно привертав ува
гу науковців  і широкої  громадськості. Однак 
досі  цей  збережений,  на  щастя,  до  наших 
днів  бароковий  ансамбль,  що  є  прикладом 
яскравого  злету  українського  мистецького 
генія, не мав належного представлення в лі
тературі.  Альбом  І. Дорофієнко,  Л. Міляєвої 
й О. Рутковської презентує його майже у ви
черпній повноті. Деякі ікони, зокрема компо
зиції  з  рідкісною  іконо графією  (наприклад, 
«Моління первосвящеників про посохи», «Пер
во священики з пурпуром, що виткала Марія»), 
опуб ліковано  вперше.  Видання  цікаве  тим, 
що  в  ньому  якісна  поліграфія  і  вишуканий  
дизайн  поєднано  з  ґрунтовним  науковим  
апа ратом вступної частини. 

Відкриває  книгу  стаття  «Церква  Спаса 
Преображення  та  поетика  українського 
бароко»  провідного  вітчизняного  вченого, 
доктора  мистецтвознавства,  професора, 
академіка Національної академії мистецтв 
Людмили  Міляєвої.  Дослідниця  розглядає 
пам’ятку  в  контексті  культурного  життя 
доби  XVIII ст.,  відзначає  втілення  в  цьому 
ансамблі  принципів  барокової  естетики  й 
поетики. Цитуючи показові літературні тво
ри тієї доби, авторка одразу вводить нас у 
таємничий  і  примхливий  світ  українсько
го  бароко.  Яскраві  контрасти,  патетика  й 
пишність,  схильність  до  «розумової  гри», 
повчальність  ідидактичність  –  усі  ці  озна
ки  барокового  стилю  притаманні  іконам 
Сорочинського  іконостаса.  За  досконалою 
формою тут проглядає складний богослов
ський задум, який допитливий читач цього 
видання теж має змогу відчути. У жваву й 
емоційну  оповідь  вплетено  історію  будів
ництва  храму  й  біографічні  відомості  про 
його  ктитора,  гетьмана  Данила  Апостола. 
Здійснено  також  достеменний  аналіз  за
гальної  композиції  іконостаса  і  його  окре
мих зображень. Особливу увагу приділено 
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досконалому  різьб ленню,  що  не  має  ана
логів  в  українському  мис тецтві.  Характер 
викладу матеріалу поетичний і далекий від 
академічної  сухості.  Ми  ніби  «занурюємо
ся» в минуле й маємо  змогу відчути  коло
рит барокової доби. 

Статтю  супроводжують фотографії,  деякі 
з  них  є  унікальними.  Привертає  увагу фото 
з особистого архіву Л. Міляєвої  із  загальним 
виглядом  СпасоПреображенського  храму: 
ми бачимо церкву на тлі краєвиду, на березі 
річки Псел,  і водночас  її відображення у во
доймі, мінливе й рухоме. Це дуже співзвучно 
із  самим  текстом, що ніби  ілюструє бароко
ву тезу про «віддзеркалення»: мислителі тієї 
доби вважали, що весь наш світ є відлунням 
світу кращого – горішнього. Додамо, що нині 
зробити фото храму з цього ж ракурсу немож
ливо через зміни, що відбулися в місцевому 
ландшафті.

Стаття «Сорочинський  іконостас – видат
ний  твір  образотворчого  мистецтва  1730х 
ро ків» Інни Дорофієнко, головного художни ка
реставратора  корпорації  «Укрреставрація», 
художникареставратора  вищої  кваліфікації, 
та Ольги Рутковської, мистецтвознавця, стар
шого  наукового  співробітника  Українського 
державного науководослідного  і проектного 
інституту «УкрНДІпроектреставрація», розкри
ває історію дослідження й реставрації мону
ментального ансамблю. Це дає змогу оціни
ти  значний  внесок  реставраторів  корпорації 
у  процес  збереження  пам’ятки  –  навряд  чи 
буде  великим  перебільшенням  сказати,  що 
саме  завдяки  їхнім  зусиллям  Сорочинський 
іконостас  отримав  «друге  життя».  Уведення 
до альбому реставраційної документації ар
хівних  фотографій,  що  демонструють  ета
пи складного реставраційного процесу,  не є  
типовим  для  видань  такого  плану.  Однак 
це  додає  альбому  наукової  ваги  і  водночас 
справляє враження на читача: адже він має 
змогу побачити ці самі твори у відреставро
ваному вигляді. 

Книга  відзначається  високими  художніми 
якостями. Приємно тримати в руках мистець
ке  видання  великого  формату.  Ілюстрації  в 
альбомі – чорнобілі й кольорові, посторінкові 
й уміщені окремим блоком. Вони презентують 

загальний  вигляд  іконостаса  і  його  частин,  
дають  змогу  уявити  композицію  всього  ан
самблю  й  розташування  окремих  ікон. 
Переважну  більшість  фотографій  викона
но  справжнім  митцем,  високопрофесійним 
фото графом Іваном Креженстовським.

У власне  альбомній  частині  кожну  ілюст
рацію вміщено на окремому аркуші, деякі на 
чорному,  інші – на білому  тлі  (таким чином, 
наче знову обіграно тему барокових контрас
тів). Після багатьох композицій подано фраг
менти.  Це  дає  змогу  уважно  роздивитися 
деталі, адже в бароковому мистецтві нюанси 
часом  додають  нового  і  неочікуваного  зву
чання до головної теми.

Альбом  укладено  відповідно  структурі  
іконостаса,  його  членування.  Він  має  такі 
підрозділи:  насамперед  презентовано  іко
ни  центральної  частини,  потім  приділів  – 
Покровського (північного) та СвятоТроїцького 
(південного). У  кожному  із цих «підрозділів» 
зображення представлено в такому порядку: 
спочатку – ікони намісного ряду, потім компо
зиції  празникового,  апостольського,  проро
чого й піднамісного рядів. Таке впорядкуван
ня  значно  полегшує  сприйняття  матеріалу  і 
врешті допомагає відчути взаємозв’язок усіх 
зображень ансамблю, виявити основні  теми 
складного  богословського  задуму.  Навіть  у 
цьому відчувається науковий підхід, хоча ви
дання розраховане, безперечно, на найшир
ше коло читачів.

Вважаємо, що всі авторські зусилля разом 
із  можливостями  поліграфії  було  підпоряд
ковано головній меті: викликати в читача ба
жання побачити цей прекрасний ансамбль в 
оригіналі – in situ, відвідати оспіване Миколою 
Гоголем село Великі Сорочинці й помолитися 
під склепінням СпасоПреображенської церк
ви, перед її чудовим іконостасом. 

Сподіваємося, що ця книга стане «першою 
ластівкою»  у  серії  видань,  присвячених  ви
датним пам’яткам українського іконопису. Від 
себе й, сподіваюсь, від усіх майбутніх читачів 
хотілося б висловити вдячність авторському 
колективу, а також головному редакторові ви
давництва «Родовід» Лідії Лихач, стараннями 
якої цей проект втілено в життя.
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