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ІКОНОСТАС ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У містечку БЕРЕЗНА:
ВТРАЧЕНА ПАМ’ЯТКА МИСТеЦТВА ДОБИ БАРОКО

П

ісля трагічного періоду нищення української культурної спадщини тоталітарним режимом з величезної кількості іконостасів доби Гетьманщини дивом уціліли іконостаси 30-х
років XVIII ст. Спасо-Преображенської
церкви в с. Великих Сорочинцях Полтавської обл. та Троїцької надбрамної
церкви Києво-Печерської лаври. Безліч
інших іконостасів цього часу, серед яких
були видатні пам’ятки мистецтва (іконостас Микільського Військового собору
в Києві, Троїцького собору в Чернігові,
Микільського собору в Ніжині), були
знищені у 20–30-х роках ХХ ст. Лише поодинокі ікони та фрагменти знищених
іконостасів потрапляли в музеї, а в архівах чи бібліотеках збереглися їх окремі світлини, зроблені до руйнування.
Саме така доля спіткала іконостас
Вознесенської церкви у м. Березні, що
був однією з найкращих пам’яток сніцарства та іконопису Чернігівщини
доби Гетьманщини. Знищений разом
із Вознесенським храмом його іконостасний комплекс є на сьогодні хрестоматійною пам’яткою історії українського мистецтва, однак його архітектурна
композиція, декоративне оздоблення та
іконографія докладно не досліджувалися; невідомими залишаються на сьогодні також обставини його спорудження.
Вознесенська церква містечка Березна на Чернігівщині, зведена 1761 р.,

у друкованих джерелах вперше згадується у 1874 р., коли матеріали
про неї були опубліковані в історикостатистичному опису [19, 137—139].
Своєрідна архітектура Вознесенської
церкви неодноразово привертала увагу
науковців, що досліджували дерев’яне
зодчество України [14; 22; 25]. Після варварського знищення храму у
1929—1930 роках [2, 124] Вознесенську
церкву й далі згадували в публікаціях,
присвячених історії української архітектури [5; 10; 27; 28], однак спеціальне дослідження конструктивних особливостей її архітектурних форм було
опубліковане тільки в 1976 р. у фундаментальній монографії С. Таранушенка
«Монументальна дерев’яна архітектура
Лівобережної України» [16, 154—171].
У наступних десятиліттях храм також
згадувався у різноманітних виданнях,
як довідкового характеру [24], так і дослідженнях дерев’яної архітектури [13,
386]. 1999 р. Вознесенська церква як
видатна пам’ятка національної культурної спадщини була включена до переліку пам’яток історії та культури, які
передбачалося відтворити1.
Привертали увагу дослідників і виняткові художні особливості внутрішнього опорядження Вознесенського храму. У 1928 р. С. Таранушенко і П. Жолтовський під час експедиції натурно
дослідили і провели фотофіксацію його
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Іл. 1. Портал царських воріт і фрагмент північного крила центрального іконостаса.
Світлина С. Таранушенка. 1928 р.

іконостаса. І на сьогодні ці матеріали є
чи не єдиним джерелом для вивчення
архітектоніки, декору й іконографії цієї
пам’ятки.
Проте до цього часу дослідження березнянського іконостаса обме-

жувалося лише живописом, хоча системного характеру воно не мало. Перші
матеріали, в яких П. Жолтовський описує іконопис, були опубліковані у 60—
70-х роках ХХ ст. У них він зауважив
високу майстерність виконання ікон,
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пов’язуючи їх малярів із вихованцями
Київської лаврської школи [6, 70]. Він
також першим висловив думку про спорідненість живопису ікон березнянського іконостаса із сорочинським [5, 380; 6,
70]. Пізніше із цією думкою погодилися
й інші дослідники українського іконопису [18, 85], хоча й не всі. Деякі науковці
її не поділяли, наголошуючи на тому,
що живопис березнянського іконостаса
поступається іконам із Сорочинців. Вказувалося на розбіжності в техніці живопису, а також на відсутність в артілі, що
виконувала ікони березнянського іконостаса, майстра, «здатного накласти відбиток свого таланту на весь ансамбль»
[1, 242]. Зазначалися й відмінності в
характері живописного письма та колориті, які мають у собі архаїчні риси,
притаманні другій половині XVII ст. [11,
416]. Утім, причини зазначеної неузгодженості між часом датування березнянських ікон (як і іконостаса) другою
половиною XVIII ст. і більш архаїчним
стилем живопису лишилися не проаналізованими. У мистецтвознавчих дослідженнях й до сьогодні не існує сталої

Іл. 2. Верхи Вознесенської церкви із фрагментом
(«Розп’яття» з предстоячими) горішньої частини
іконостаса. Світлина С. Таранушенка. 1928 р.

Іл. 3. Центральний верх Вознесенської церкви із фрагментом горішньої частини іконостаса.
Світлина С. Таранушенка. 1928 р.

думки щодо часу написання ікон. Найчастіше вони датуються 1761 р. (часом
створення храму) [11], або існує дві дати:
частина зображень датується початком
XVIII ст., інші 1761 р.2. Однак, незважа-

Іл. 4. Завершення центральної частини іконостаса.
Зворотний бік. Світлина С. Таранушенка.
1928 р.
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ючи на відсутність точного датування,
ікони березнянського іконостаса традиційно вважають хрестоматійними зразками іконопису Лівобережної України.
Тож, незважаючи на постійне згадування Вознесенської церкви й ікон з її
іконостаса в наукових роботах, очевидною є прогалина у знанні про іконостас
як в історичному, так і мистецтвознавчому аспектах. З огляду на це, метою
дослідження є уточнення датування
іконостаса Вознесенського храму та реконструкція його на момент знищення.
Про композицію іконостаса Вознесенського храму та його пластичне

Іл. 5. Центральна частина
іконостаса з фрагментами
прибудованих крил.
Світлина С. Таранушенка.
1928 р. Публікується вперше
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вирішення дають уявлення світлини,
зроблені С. Таранушенком під час експедиції 1928 р. Чотири з них були опубліковані3, деякі з помилковою атрибуцією4 (іл. 1—4), інші, які зберігаються
у фондах Інституту рукописів НБУ, до
теперішнього часу не публікувалися5.
На двох із них представлено центральну частину березнянського іконостаса:
один кадр було знято з бабинця і він
фіксує загальний вигляд пам’ятки, наскільки її давала змогу побачити архітектура храму (іл. 5).
Другий кадр виконано з невеликим
наближенням до іконостаса.
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Іл. 6. Центральна частина іконостаса.
Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

Він охоплює центральну частину з
фрагментом правого крила (іл. 6). Для
третьої світлини камера була встановле-

на у південному крилі храму і зафіксувала майже весь іконостас, за винятком
кількох ікон правого крила (іл. 7). Ця
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Іл. 7. Загальний вигляд іконостаса з південного боку.
Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

світлина, незважаючи на перспективне
скорочення, дає змогу скласти уявлення про загальну композиційну побудову

березнянського іконостаса, спосіб його
встановлення в храмі й роздивитися з
близької відстані композицію, декор та
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Іл. 8. Південне крило іконостаса. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

іконографію правого крила іконостаса.
Ще дві світлини фіксують композицію
південного та північного крила іконостаса (іл. 8, 9). Особливості оздоблення

горішніх ярусів центральної частини
іконостаса можна роздивитися на світлині, зробленій з південних хорів храму (іл. 10).
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Іл. 9. Північне крило іконостаса. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

Окрім світлин, від березнянського іконостаса збереглося кілька ікон,
які П. Жолтовський встиг врятувати
до знищення іконостаса і які сьогод-

ні зберігаються у Національному художньому музеї України (НХМУ) та
в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику
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Іл. 10. Горішні яруси центральної частини іконостаса. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

(НКПІКЗ). Це ікони деісусного ярусу:
центральна із композицією «Деісус»
(іл. 11), три ікони із зображенням на
них по двоє апостолів Петра і Матвія

(іл. 12), Юди-Тадея та Якова Алфеєва
(іл. 13), Хоми та Варфоломія (іл. 14) і
п'ять ікон з лівого крила іконостаса із постатями апостолів Петра, Марка (іл. 15),

СВІТЛАНА ОЛЯНІНА
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Іл. 11. Деісус. Центральна ікона апостольського ярусу
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Іл. 12. Апостоли Матвій і Петро. Ікона апостольського ярусу
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Іл. 13. Апостоли Юда-Тадей та Яків Алфеєв.
Ікона апостольського ярусу

Іл. 14. Апостоли Хома та Варфоломій.
Ікона апостольського ярусу

Хоми (іл. 16), Варфоломія (іл. 17), Матвія
(іл. 18). З намісного ярусу представлені
ікони трьох святителів: Іоанна Златоуста, Василія Великого, Григорія Двоєслова (іл. 19), «Собор архангела Михаїла»
(іл. 20) та образ Св. Георгія (іл. 21).
Окрім цього, є одна ікона з цокольного
ярусу в різьбленому обрамленні із зображенням сцени «Гріхопадіння» (іл. 22).
До іконографічного матеріалу також
належать світлини ікон березнянського
іконостаса: намісного образу Богородиці

з немовлям (іл. 23), святителя Миколая (іл. 24) і фрагмент цієї ікони із зображенням Євангелія, північних і південних дияконських дверей іконостаса
із зображеннями архангелів Михаїла і
Гавриїла (іл. 25), а також погрудне зображення архангела Михаїла звідти ж
(іл. 26), опубліковане у книзі П. Жолтовського «Український живопис ХVІІ—
ХVІІІ ст.» [6, 71].
Традиційно вважають, що березнянський іконостас Вознесенського храму
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Іл. 15. Апостол Марко. Ікона апостольського ярусу

Іл. 16. Апостол Хома. Ікона апостольського ярусу
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Іл. 17. Апостол Варфоломій. Ікона апостольського ярусу
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Іл. 18. Апостол Матвій. Ікона апостольського ярусу
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Іл. 19. Три святителі: Іоанн Златоуст, Василій Великий, Григорій Двоєслов. Ікона намісного ярусу

СВІТЛАНА ОЛЯНІНА

55

Іл. 20. Собор архангела Михаїла. Ікона намісного ярусу
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Іл. 21. Св. Георгій. Ікона намісного ярусу

СВІТЛАНА ОЛЯНІНА
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Іл. 22. Гріхопадіння. Ікона цокольного ярусу

створено одночасно з побудовою церкви,
відповідно, його датують 1760-ми роками — часом завершення будівництва
храму. Однак розбіжності в датуванні
живопису березнянського іконостаса,
а також дублювання сюжетів у деяких
збережених іконах (по два зображення
апостолів Хоми, Варфоломія, Марка)
вказують на те, що цей іконостас в його
остаточному вигляді було сконструйовано з кількох іконостасів, які існували до
цього в інших церквах. Окрім того, навіть під час побіжного розгляду світлин
березнянського іконостаса стає очевидним, що він не являв собою цілісного ансамблю. Його центральна частина була
бароковим іконостасом, до якого з боків
прибудовані крила, виконані у стиліс-

тичній манері доби Ренесансу. Вигляд
крил свідчить про те, що це був повний
іконостас, який поділили навпіл по
вертикалі й прибудували до центрального барокового іконостаса, створивши,
таким чином, єдину конструкцію, яка
дозволила перекрити всю ширину Вознесенського храму і навіть була трохи
завелика, так що частина крил була
розгорнута на стіни. Подібні випадки
механічного поєднання в одному іконостасі кількох більш ранніх були на той
час, вірогідно, досить поширеним явищем. Прикладом, зокрема, є перебудова
іконостаса 1744 р. пензля В. Петрановича з Миколаївської церкви Крехівського
монастиря в Галичині. Іконостас В. Петрановича у 1776 р. також було розділе-
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Іл. 23. Богородиця з немовлям. Ікона намісного ярусу. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

но по вертикалі на дві половини і прибудовано у вигляді крил до барокового
іконостаса [3, 411].
Як відомо, спорудження Вознесен-

ського храму у 1759 р. розпочалося на
місці старої дерев’яної Вознесенської
церкви [14, 229]. Громада Березни замовила зведення нового Вознесенсько-
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59

Іл. 24. Св. Миколай. Ікона намісного ярусу. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

го храму ніжинському теслі Петрові
Шолудьку. З будівничим було укладено угоду 6 липня 1759 р., у тексті якої
докладно виписано вимоги до архітек-

турного типу храму, обов’язки і відповідальність будівничих перед замовниками [14, 229—231]. Нова Вознесенська
церква була споруджена за неповні два
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Іл. 25. Північні та південні дияконські двері центрального іконостаса із зображенням архангелів Михаїла
і Гавриїла. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

роки від початку будівництва (іл. 27).
По завершенні будівництва у 1761 р.
храм ще не мав іконостаса, але цей етап
робіт, вочевидь, не був пов’язаний з ні-

жинськими теслями, оскільки про виконання іконостаса у контракті з Петром
Шолудьком не згадується. Скільки часу
знадобилося для спорудження берез-

СВІТЛАНА ОЛЯНІНА
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Іл. 26. Архангел Михаїл. Фрагмент північних
дияконських дверей. Світлина С. Таранушенка. 1928 р.

Іл. 27. Вознесенська церква в Березні. 1761 р.
Світлина початку ХХ ст.

нянського іконостаса і хто його виконав,
залишається невідомим. Деякі відомості про історію перших років існування
храму можна дізнатися з опису Березни
1768 р. [26].
На той час у новозведеній Вознесенській церкві службу ще не правили,
хоча вже вказується, що в храмі існує
три престоли: центральний — Вознесіння Господнього, праворуч — Великомученика Георгія, ліворуч — святителя
Миколая.
Ці відомості дають змогу припустити, що між 1761 і 1768 роками відбувалося облаштування Вознесенського
храму іконостасом і у 1768 р. воно ще
не було остаточно завершене. Водночас
громада Березни для побудованої ними
церкви нового іконостаса не замовляла,
а використала два вже існуючі іконо-

стаси, пристосувавши їх до новоствореного храмового інтер’єру. Зрештою було
сконструйовано новий іконостас, який
займав усю ширину храму (завширшки
22 м при висоті близько 17 м)6, перекриваючи центральний та бічні вівтарі.
Загальна композиція іконостаса так
і не набула необхідної єдності в усіх частинах, попри виконані необхідні переробки в місцях з’єднання центрального
іконостаса з крилами. Окрім того, характер загальної композиції зумовлюється
його центральною частиною, в цьому
випадку — бароковим іконостасом.
Тому доцільним видається поділити
аналіз пам’ятки на два етапи: послідовно розглянути окремо композиційнопластичну організацію та іконографічну
програму центральної частини іконостаса і його крил.
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Центральний іконостас

Архітектурна композиція. Центральна частина іконостаса складалася з
п’яти ярусів: цокольного, намісного,
святкового, апостольського і пророчого.
Композиція цієї частини за загальним
абрисом нагадує витягнутий по вертикалі напівовал. Нижня частина переходить у складний силует фронтону,
скомпонованого з картушів, розвернутих до центральної осі й підвищення
яких наростає до центру. Водночас центральний клиноподібний картуш помітно вивищується, але не порушує загальну напівовальну форму завершення
іконостаса.
Така висока, дугоподібна композиція
центральних частин українських іконостасів, подібних до ошатних тріумфальних арок, що відзначається головним
чином пружними вигинами двох бічних
частин горішнього карниза, поширюється з 30-х років XVIII ст. Однак трапляється вона значно раніше, з кінця 80-х
років XVII ст.: у той час така форма утворювалася єдиним замкнутим дугоподібним карнизом, ще без розриву в центрі,
як в іконостасі приділу Іоанна Предтечі
(Стрітенському) у Софійському соборі в
Києві 1689 р. (іл. 28). Інколи дугоподібний абрис іконостаса міг формуватися і
засобами суто декоративного оздоблення — іконостас Воздвиженської церкви
зі Скиту Манявського 1698—1705 років
(іл. 29). Напівеліпсоїдний абрис іконостаса із розірваним карнизом у завершенні є наступним етапом розвитку
композиційної побудови. Саме таке завершення існувало в спорудженому в
30-х роках XVIII ст. іконостасі Троїцької церкви на Засуллі в Ромнах (іл. 30),
іконостасі Троїцької церкви села Ма-

шеве Чернігівської обл. 1730 р. [20, 60],
(іл. 31). Напівовальна форма загальної
композиції центральних частин іконостасів широко використовувалася до
70-х років XVIII ст., однак у пам’ятках
другої половини XVIII ст. не лише верхні, а й усі нижні карнизи набувають
плавно вигнутих дугоподібних форм
(іконостас Спасо-Преображенського собору в Ізюмі, 1765 р.; іл. 32), але цього
ще не можна сказати про карнизи у березнянському іконостасі — в ньому дугою вигинається лише карниз над царськими воротами, інші ж, підносячись
вгору, набувають ступінчастої форми,
притаманної пам’яткам першої половини XVIII ст.
Розглянемо докладніше, який вигляд на світлинах має фасадна площина
центральної частини іконостаса. Яруси
ікон розділяють звичні антаблементи
з двома карнизами або один більш чи
менш профільований карниз. Усі ці
горизонтальні структурні елементи —
і карнизи, й антаблементи — по висоті досить істотно варіюються. Карниз,
який відділяє цокольний ярус від ярусу
намісних ікон, зовсім вузький і не надто складно профільований. Намісний
ярус завершується традиційно широким антаблементом, на вертикальній
частині якого у видовжених картушах
виконано написи, що стосуються до вміщених під ними намісних ікон.
Розміщений вище святковий ярус
має завершення у вигляді неширокого профільованого та орнаментованого
карниза, а ярус апостольських ікон, що
знаходиться над святковим, також завершується широким антаблементом,
подібним до антаблемента намісного
ярусу і на його вертикальній частині є
такі самі картуші з написами.
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Іл. 28. Іконостас вівтаря Іоанна Предтечі (Стрітенського) із Софійського собору в Києві. 1689 р.

Іл. 29. Іконостас
Воздвиженської церкви
зі Скиту Манявського
1698—1705 років.
Графічна схема
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Іл. 30. Іконостас Троїцької церкви на Засуллі в Ромнах Сумської обл. 30-і роки XVIII ст. Опублікував Г. Логвин

Горішній пророчий ярус, оформлений у вигляді фронтону, увінчується
досить широким розірваним декорованим карнизом складного профілю. Усі

карнизи і антаблементи, крім нижнього
карниза, який знаходиться над цокольним ярусом, ступінчасто підіймаються
з обох боків до центру двома уступами.
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Іл 31. Іконостас церкви у с. Машеве Чернігівської області. 1730 р. Світлина П. Жолтовського. 1930 р.
Публікується вперше

Два бічні уступи з обох боків антаблементів і карнизів намісного, святкового
і апостольського ярусів розташовуються

на одній осі, що знаходиться над дияконськими дверима, кут підйому всіх
цих карнизів та антаблементів у цьому
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Іл. 32. Іконостас Спасо-Преображенського собору в Ізюмі Харківської обл. 1765 р. Опублікував Г. Логвин

місці фактично однаковий, близько 45°.
А середнє підвищення центральної частини іконостаса в самому низу, що відповідає завершенню намісного ярусу, має
форму напівциркульної арки, утвореної

антаблементом цього ярусу, який одночасно є завершенням царських воріт.
Підвищення карниза та антаблемента над святковим ярусом над бічними
колонами відповідає ширині порталу
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царських воріт і також повторюється тричі: антаблемент над намісним
ярусом вигинається напівциркульною
дугою, яка завершує портал царських
воріт. Над нею карниз святкового ярусу утворює ламану у двох точках дугу,
вище — подібну ламану форму, але
більш витягнуту догори, має антаблемент над центральною іконою апостольського ярусу.
Щодо центрального підвищення іконостаса, то воно в кожному ярусі має
свою власну конфігурацію. Антаблемент
намісного ярусу утворює напівциркульну арку, яка є завершенням порталу
царських воріт. Розташоване над аркою
царських воріт підвищення антаблемента наступного святкового ярусу, сформоване такими самими ступінчастими заломами, як і його бічні підвищення, але
в центрі елементи цих заломів значно
пологіші, ніж бічні, тут їхній нахил не
перевищує 25°. Відповідне підвищення
апостольського ярусу теж утворене ступінчастими заломами антаблемента,
але в цьому ярусі вони вже набагато
крутіші й утворюють високе трапецієподібне облямування головної деісусної
ікони цього ярусу.
Таке активне підкреслення центральної осі іконостаса заломами апостольського ярусу, що стрімко здіймаються вгору, а також розташовані з
обох боків над дияконськими воротами
ступінчасті заломи всіх інших ярусів надавали іконостасному ансамблю чіткої
вертикальної структурованості. Водночас дрібніші вертикальні членування,
що в межах кожного ярусу визначаються кількістю ікон та їхніми розмірами,
одне з одним вже не пов’язувалися — в
намісному ярусі колон, які облямовують
ікони, — десять, а в апостольському —
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їх вісім, окрім того, діаметри цих колон
і їхні пропорції в кожному з цих ярусів
помітно відрізняються. А у святковому
ярусі у проміжках між іконами розташовується всього шість членувань, два
центральні членування — це консолі,
на які спираються колони, що облямовують центральну ікону, по краях ярусу
також розташовані консолі, а в центрі
кожного крила ярус розділено пласким
пілястром. До того ж овали трьох святкових ікон, що в кожному крилі розташовуються ближче до центру, ширші,
ніж ті три, що знаходяться ближче до
краю.
Відсутність тектонічно структурованої відповідності між вертикальними
членуваннями різних ярусів можна розглядати як одну з типологічних ознак
українських іконостасів барокової доби,
що вперше фіксується в пам’ятках Наддніпрянщини, датованих останнім десятиліттям XVII ст. Якщо іконостас Микільського Військового собору в Києві
1663 р. [4, 3] ще повною мірою зберігає
ренесансну чіткість єдиної модульної
системи ордерних елементів усіх ярусів
(іл. 33), то в іконостасі Михайлівської
церкви с. Бездрик на Сумщині (кін.
XVII ст.) від такої архітектонічної побудови не лишається майже нічого
(іл. 34, 34а, 34б). Кожен ярус цього іконостаса має власний модуль і ритми членувань, які лише на середній осі його
фасадної площини об’єднуються, утворюючи центр усієї побудови, ядром якого є розташовані внизу царські ворота
та головна деісусна ікона апостольського ярусу вгорі, що визначають динаміку
розгортання іконостасної композиції по
вертикалі. Щодо іконостасів, які будувалися з початку XVІII ст. і пізніше, то
одні з них до середини століття і навіть
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ажурно різьблений рослинний орнамент, який заповнює увесь не зайнятий
іконами простір, а також переходить і
на всі конструктивні елементи — консолі та кронштейни, що підтримують
колони, оплітаючи їх мереживом пагонів листя та пелюсток. Репертуар
цих мотивів також типово бароковий,
у ньому поряд із традиційним акантом
та виноградною лозою представлена і
місцева флора. В розмаїтті різьблених
суцвіть, які видно на світлинах, можемо
розгледіти квітки мальви, соняшника,
але головним лейтмотивом усього різьблення є троянда, форма якої утворена
спіралеподібно закрученими пелюстками центрального бутона і широким
вінком бічних пелюсток. Такі троянди
досить великі й численні і скрізь вони
підіймаються над рослинним мережи-

Іл. 33. Іконостас Микільського Військового собору Києва. 1663 р. Фрагмент. Опублікував Г. Лукомський

пізніше зберігали більшою чи меншою
мірою тектонічну структурованість загальної побудови і декорації, а інші продовжували лінію розвитку, типологічно
пов’язану з іконостасом Михайлівської
церкви с. Бездрик, що зрештою трансформувалася у зовсім вільні композиції
іконостасів стилю рококо. Відтак середню частину березнянського іконостаса
слід віднести до цієї другої лінії розвитку іконостасної композиції, яку умовно
назвемо вільною.
Декоративне оздоблення. Декорація
центральної частини березнянського
іконостаса демонструє найхарактерніші
риси стилю бароко. Це пишний, часто

Іл. 34. Іконостас Михайлівської церкви в с. Бездрик
на Сумщині. Кінець XVII ст. Графічна схема
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Іл. 34 а. Іконостас Михайлівської церкви с. Бездрик на Сумщині. Кінець XVII ст. Верхня частина.
Світлина С. Таранушенка. Початок ХХ ст.

вом, створюючи ефектні акценти. Це
добре демонструє і цокольна ікона «Гріхопадіння» (НХМУ), що збереглася до
сьогодні разом з різьбленим картушем,
на якому серед блиску позолоченого
акантового листя розташовані три сріблені троянди (подібний прийом акцентування кольором окремого мотиву на
суцільному золотому тлі був відомий із
середини XVII ст. )8.
Порівнюючи центральну частину

березнянського іконостаса із збереженим іконостасом Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах, виконаним
на початку 30-х років XVIII ст., зазначимо, що, попри схожість, на думку деяких науковців, живопису ікон обох цих
іконостасів [6, 70; 18, 85], стилістика їхнього декоративного різьблення суттєво
відрізняється. В усіх горішніх ярусах
сорочинського іконостаса переважає
мотив аканта, лиш деінде доповнений
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Іл. 34 б. Іконостас Михайлівської церкви с. Бездрик на Сумщині. Кінець XVII ст. Нижня частина.
Світлина С. Таранушенка. Початок ХХ ст.

введенням квітки або плодової гірлянди. Винятком є тільки намісний ярус,
багато оздоблений плетеним гіллям,
галузками, листям і різноманітними
квітами (іл. 35). До того ж у апостольському ярусі замість круглих колон між
іконами розміщені тонкі напівколони,
що за малюнком оздоблення зливаються з обрамленням ікон (іл. 36). Що ж
до аналогій декоративного оздоблення,
то серед пам’яток, від яких збереглися
світлини, зроблені до їх нищення, найближчі паралелі знаходимо в різьбленні іконостасів Миколаївського собору
в Ніжині 1734 р. [21, 373] (іл. 37) та
Хрестовоздвиженського собору в Полтаві 1734 р. [1, 242] (іл. 38). У всіх трьох

іконостасах колони намісного і апостольського ярусів утворені прорізним,
але щільним плетивом стебел та листя,
із скульптурно-пластичними виступами великих квітів. У Миколаївському
іконостасі Ніжина привертає увагу також портал царських воріт, де малюнок
рослинної декорації повторює декор на
колонах, як це бачимо й на порталі царських воріт березнянського іконостаса.
Не заглиблюючись у питання авторства
останнього, зауважимо те, що його виконавці належали до того самого осередку,
що й виконавці іконостасів Миколаївського і Хрестовоздвиженського соборів,
хоча порівняно з останніми іконостас
Вознесенської церкви має простішу ком-
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Іл. 35. Декор намісного ярусу іконостаса Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах.
1730-і роки. Фрагмент
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Іл. 36. Іконостас Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах. 1732 р.

позиційну побудову і поступається їм
монументальністю9.
Іконографічна програма. Як зазначалося, іконографія іконостаса складалася
з п’яти ярусів: цокольного, намісного,

святкового, апостольського і пророчого,
що становило найпоширенішу схему, відому з пам’яток XVII ст. У центрі намісного ярусу іконостаса були царські ворота. На їх різьблених стулках вміщено
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Іл. 37. Іконостас Миколаївського собору в Ніжині. 1734 р. Опублікував Г. Логвин

шість овальних медальйонів. На світлинах можна роздивитися, що у парі верхніх медальйонів знаходилася композиція «Благовіщення»: постать архангела
Гавриїла на лівій стулці та Діви Марії

за книгою на правій. В інших медальйонах зображено євангелістів, як це зазвичай бувало на царських дверях починаючи з ХVІІ ст. Центральна колонка
царських воріт увінчувалася різьбленою
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Іл. 38. Іконостас Хрестовоздвиженського собору в Полтаві. 1734 р.

митрою з невеликим хрестом. Над воротами знаходилася трилопатева арка,
вище якої напівциркульна арка порталу, а в проміжку між ними на різьбленому тлі було зображено у квадрифолії
Нерукотворного Спаса.
Ікони намісного ярусу мали однаковий розмір і форму прямокутників з
напівциркульним завершенням. Обабіч
царських воріт, за традицією, розташо-

вувалися ікони Христа та Богородиці.
Праворуч від царських воріт містився
поколінний образ благословляючого
Христа з відкритим Євангелієм у руці.
Наскільки дозволяє бачити світлина,
тло ікони було різьбленим. За іконою
Спаса знаходились південні дияконські
двері із зображенням архангела Гавриїла. За дверима містилась храмова
ікона «Вознесіння Господнє», а за нею
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ікона «Собор архангела Михаїла», що
зберігається зараз у колекції НКПІКЗ.
Ліворуч від царських воріт знаходилася ікона Богоматері з немовлям на лівій
руці, у правій руці, піднятій до рівня
грудей, вона тримає квітку, притримуючи її трьома пальцями. Цей поколінний
образ, як і образ Спаса, також був виконаний на різьбленому тлі. За іконою
Богородиці на північних дияконських
дверях було зображено постать архангела Михаїла. Поряд з дверима вміщено
ікону з образами трьох святителів —
Іоанна Златоуста, Григорія Двоєслова
та Василія Великого (у зібранні НХМУ).
Далі на північ по ряду стояла ікона із
поколінним зображенням Св. Миколая,
тло цих двох ікон також було різьбленим. Окрім того, над дияконськими
дверима знаходились невеличкі круглі
ікони із сюжетними зображеннями. Зазвичай у таких медальйонах вміщували
зображення, пов’язані з іконографією
небесних сил. Наприклад, в іконостасі
1739 р. Миколаївської церкви Нового
Ропська були зображені серафими [8,
341], в іконостасі 1735 р. собору Різдва
Христового Гамаліївського монастиря
невеликі ікони над дияконськими дверима мали форму квадрифолія і в одному з них читався напис «Хто яко Бог» [8,
334]. У березнянському іконостасі точно
ідентифікувати зображення у медальйонах складно. Найімовірніше, що над
південними дияконськими дверима із
образом архангела Гавриїла у медальйоні зображено «Благовіщення Захарії»,
постать якого у світлому вбранні видно
досить чітко. Такий самий сюжет було
вміщено і над дияконськими дверями
з образом архангела Гавриїла в іконостасі Спасо-Преображенського собору
Ізюма [8, 240]. Сюжет ікони над північ-
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ними дияконськими дверима, вірогідно,
був пов’язаний із іконографією архангела Михаїла, над яким розміщувався.
Над намісним ярусом у високому антаблементі над кожною іконою і
над царськими воротами в овальному
медальйоні вміщувався напис. З них
вдається прочитати написи над іконою
Богородиці: «Аз, Дево, святая Богородице, к покрову Твоему прибегаю, вем
яко обрящу Тобою спасение»10; над царськими воротами: «Сия врата Господня,
праведнии внидут в ня»11 — традиційна
формула, яка писалася над царськими
воротами іконостасів12; над іконою Ісуса
Христа: «Ти єси сладкий Иисусе, Ти еси
Создателю мой, в тебе Спасе, оправдаюся»; над іконою Собору архістратига
Михаїла: «Небесных воинств Архистратизи, молим Вас ми недостойнии, яко да
вашими молитвами оградите нас кровом
крыл невещественния вашея славы»13.
Напис над храмовою іконою «Вознесіння Господнє» вдається реконструювати за фрагментом, зафіксованим на
світлині № 8. Там було вміщено: «Учеником зрящим Тя, вознесися еси Христе ко Отцу соседя, ангелы предтекуще
зовяху: возмите врата, возмите, Царь бо
взиде к начальному Свету славы»14.
Від цокольного ярусу збереглася єдина ікона — «Гріхопадіння» (НХМУ), що
стояла, як видно на світлині, під іконою
Ісуса Христа. Усі інші ікони цього ярусу
втрачені, а за світлинами ідентифікувати їх не вдається.
Святковий ярус, що знаходився над
намісним рядом, складався з ікон овальної форми, по шість з кожного боку центральної ікони, що знаходилась над іконою Нерукотворного Спаса в арці царських воріт. На світлинах можна розпізнати більшість сюжетів ікон цього
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ярусу, проте не всіх. Так, у північному
крилі після першої (від краю) ікони, сюжет якої розібрати неможливо, стояло
«Введення Богородиці до храму», третім
було «Різдво Христове». Сюжет четвертої ікони не вдається точно розпізнати,
хоча, ймовірно, це зображення «Хрещення». За цією іконою стояло «Стрітення».
На шостому зображенні можна роздивитися постать в оточенні хмар, однак за
наявним зображенням сюжет цієї ікони
встановити не вдається. В центрі ярусу традиційно вміщено ікону «Таємної
вечері». Південне крило починається з
ікони «В’їзд Господній до Єрусалима», за
ним «Воскресіння», а далі «Вознесіння»,
«Зіслання Св. Духа на апостолів», «Преображення». Останній сюжет в ярусі
розпізнати не вдається. Ідентифіковані
зображення святкового ярусу і порядок
їх вміщення відповідають традиційній
іконографії ярусу в українських іконостасах, коли зображення вміщувалися
за церковним календарем [17, 160]. Відповідно, можна реконструювати цілісну
іконографію ярусу: першою, ймовірно,
стояла ікона «Різдво Богородиці», шоста ікона мала зображувати «Благовіщення», хоча композиція вміщеної там
ікони нетрадиційна для цього сюжету,
і останньою іконою ярусу мало бути
«Успіння Богородиці».
Над ярусом свят розташовувався
апостольський ярус, що включав по три
великі прямокутні ікони з кожного боку
із зображенням пари постатей апостолів на них і центральною іконою Деісуса, вищою від бічних зі зрізаними верхніми кутами. На іконі Деісусу (НХМУ)
зображено Христа на престолі в образі
Великого Архієрея з постатями предстоячих Богородиці та Іоанна Предтечі. За
престолом вміщені постаті двох архан-

гелів із зерцалами в руках. Обабіч ікони Деісуса праворуч стояли ікони Павла та євангеліста Іоанна, Юди-Тадея
та Якова Алфеєва (НХМУ), Симона та
Пилипа; праворуч — Петра і євангеліста Матвія, Якова і Андрія, Варфоломія і
Хоми (НХМУ). У зв’язку із такою послідовністю розташування апостолів слід
зазначити, що вона дещо відрізняється
від того порядку, який був найбільш
поширеним розташуванням апостолів
у апостольському ярусі. Згідно з дослідженням С. Таранушенка, цей порядок
був таким [17, 161]: праворуч від Деісуса — Павло, євангеліст Іоанн, євангеліст Лука, Яків, Симон, Пилип; ліворуч
від Деісуса — Петро, євангеліст Матвій,
євангеліст Марко, Андрій, Варфоломій,
Хома. Тут зауважимо, що в розташуванні апостолів Андрія, Варфоломія, Якова
та Симона допускалися різні варіанти,
інколи мінялося розміщення і євангелістів, але правилом було те, що євангелісти йшли з обох боків по два, відразу
за постатями апостолів Петра та Павла,
які завжди були першими біля Деісуса;
апостоли Хома та Пилип зображалися
крайніми з обох боків, це також було
усталеним варіантом. У цьому разі бачимо відсутність образів євангелістів Луки
і Марка, замість яких вміщено апостола Юду-Тадея та Якова Алфеєва. Введення цих апостолів до апостольського
ярусу спостерігаємо не часто, однак маємо приклади, де вони були залучені до
іконографії ярусу. Наприклад, образи
апостолів Юди-Тадея та Якова Алфеєва
знаходилися в іконостасі 1729 р. Успенської церкви Києво-Печерської лаври
[15, 220].
Над кожною іконою апостольського
ярусу, як і в намісному, вміщено напис
в овальному медальйоні на антаблемен-
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Іл. 39. Богородиця у славі з іконостаса
Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах.
1730-і роки

Іл. 40. Богородиця у славі з іконостаса
Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах.
Фрагмент. 1730-і роки

ті. Над центральною іконою Деісуса це:
«Імами [мали] убо Архиерея Великаго,
прошедшаго небеса, Исуса Христа Сына
Божия»15, а над іконами апостолів — їх
імена.
У горішньому ярусі центральна велика ікона має прямокутну форму, обабіч неї знаходяться дві маленькі вузькі
ікони, заокруглені зверху, далі з кожного боку згруповані по три круглих ікони,
об’єднані в ажурне обрамлення картуша,
за ними по одній вузькій іконі, подібних до тих, що вміщені обабіч центральної, і замикають ярус згруповані по дві
круглі ікони в окремих картушах. За
старовинною традицією, у п’ятиярусних

іконостасах над апостолами розміщувались пророки. В центрі пророчого ярусу
зазвичай вміщували образ Богородиці
«Знамення», по обидва боки якого розташовувалося зображення дванадцяти
пророків, що провістили прихід у світ
Спасителя. У березнянському іконостасі з усіх ікон цього ярусу на світлинах
найкраще можна роздивитися сюжет
тільки центральної ікони, на якій було
зображено Богородицю з немовлям на
колінах, яка спиралася ногами на серп
місяця. Тож у березнянському іконостасі образ Богородиці «Знамення» був
замінений на іконографічний варіант
«Богородиця у славі». П. Жолтовський
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Іл. 41. Центральна частина пророчого ярусу
в іконостасі Микільського Військового собору
в Києві. 1663 р. Світлина початку ХХ ст.

вказував на тотожність абрисів у композиції ікони «Богородиця у славі» із
березнянського іконостаса з подібною
іконою з сорочинського іконостаса [6,
70—71] (іл. 39, 40). Він не уточнює, де
саме знаходилася ця ікона, однак, найвірогідніше, йдеться про центральну
ікону пророчого ярусу, оскільки, за відомою іконографічною програмою березнянського іконостаса, іншого місця для
неї немає. Вміщення у центр пророчого
ярусу замість «Знамення» ікони «Богородиці у славі» спостерігаємо й в інших
іконостасах. Наприклад, такі самі ікони
знаходилися в центрі пророчого ярусу
іконостаса Микільського Військового
собору16 (іл. 41), в іконостасі Георгіївського собору Видубицького монастиря (іл. 42). Стосовно пари невеликих
ікон, що фланкують центральну ікону
пророчого ярусу, можна припустити,
спираючись на наведені вище приклади іконостасів: в обох випадках іконі
«Богородиці у славі» предстоять її батьки — Яким та Ганна (іл. 41, 42).
Інші ікони пророчого ярусу: круглі,
в картушах, згруповані по дві й три
в кожному та розділені іконою іншої

Іл. 42. Центральна частина пророчого ярусу
в іконостасі Георгіївського собору Видубицького
монастиря в Києві. 1701 р. Світлина початку ХХ ст.

форми (аналогічної з парою ікон обабіч
центральної) — є рідкісною для пророчого ярусу композиційною формулою.
Зазвичай пророки зображувалися в іконах одноманітних форм, однак в іконостасі 1730-х років Троїцької надбрамної
церкви Києво-Печерської лаври ікони
у пророчому ярусі мають різноманітну
форму (іл. 43). Те саме бачимо й у головному іконостасі Успенського собору
Києво-Печерської лаври.
Вище центральної ікони пророчого
ярусу, облямована в окремий картуш,
знаходиться невелика ікона грушовидної форми. Зображення в ній так само
ідентифікувати неможливо, але, най-

Іл. 43. Ікони пророчого ярусу іконостаса Троїцької
надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. 1730-і рр.
Світлина другої половини ХХ ст.
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імовірніше, там могло бути погруддя
Бога-Отця у хмарах. Вміщення такої
ікони не було обов’язковим, але в іконостасах ХVІІІ ст. трапляється досить
часто. Зокрема, подібним чином, в окремому картуші під «Розп’яттям» було розміщено ікону благословляючого БогаОтця в іконостасі 1735 р. собору Різдва
Богородиці17 в Гамаліївському монастирі на Сумщині.
Завершувався іконостас Вознесенської церкви живописним зображенням
Розп’яття з предстоячими, вирізаними
по контурах, як це зазвичай робилося в
іконостасах починаючи з другої половини ХVІІ ст. І як у багатьох іконостасах
цієї доби у березнянському іконостасі
композиція «Розп’яття» мала розширену
іконографічну програму: окрім постатей
Богородиці та апостола Іоанна, тут було
представлено ще шість предстоячих
постатей, закріплених над вигнутим
розірваним карнизом пророчого ярусу.
На ньому обабіч Богородиці та Іоанна
встановлено живописні та обрізані по
контуру зображення есхатологічних янголів та чотири постаті невідомих святих. Ці дві пари постатей, встановлені за янголами, належать комусь з інших осіб, причетних до сцени Розп’яття, — мироносицям, Йосипу Аримафейському, сотнику Лонгіну та Никодиму.
Подібний розширений іконографічний
склад персонажів сцени Розп’яття можна розглядати як характерну особливість великих іконостасів барокового
періоду. Першим відомим прикладом
розширеної іконографії «Розп’яття з
предстоячими», що містить шість постатей предстоячих і дві постаті янголів,
є іконостас Микільського Військового
собору Києва, створений у 1663 р. Введення цих персонажів до композиції
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Іл. 44. Іконостас собору Різдва Богородиці у Гамаліївському монастирі. 1735 р. Світлина початку ХХ ст.

«Розп’яття» характерне й для іконостасів до 40-х років ХVІІІ ст.: Георгіївського
собору Видубицького монастиря 1701 р.,
Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах 1732 р., собору Різдва Богородиці у Гамаліївському монастирі 1735 р.
(іл. 44). До середини ХVІІІ ст. такі зображення поодинокі, а у другій половині століття зовсім зникають.
Бічні частини іконостаса

Композиція. Приєднані до центрального іконостаса крила є частинами
п’ятиярусного іконостаса, переробленого так, що в ньому відсутні ікони, що
знаходилися над царськими воротами.
В основу композиції цього іконостаса
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Іл. 45. Іконостас церкви Параскеви П’ятниці у Львові. Перша половина XVII ст.

було покладено тяблову конструкцію:
яруси не мають вигинів. Сувора лінійність усіх регістрів цього іконостаса споріднює його з тябловими іконостасами
XVII ст. — у церкві Параскеви П’ятниці
у Львові (перша полов. XVII ст.) (іл. 45),
церкві Святого Духа в Рогатині 1650 р.

(іл. 46), Св. Юра в Дрогобичі 1659—
1668 років (іл. 47), у Спасо-Преображенському соборі в Путивлі XVII ст.18 . Однак в іконостасах Наддніпрянщини вже
у 60-х роках XVII ст. з’являються невеликі підйоми ярусів як у крилах, так і в
центральній частині (іконостас Микіль-
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ського собору в Києві 1663 р.) Інші відомі іконостаси цього регіону другої половини XVII ст. також не мають лінійності
ярусів у крилах: іконостас Успенського
собору Єлецького монастиря в Чернігові
1679 р. (іл. 48, 49), Миколаївського собору Крупицько-Батуринського монастиря 1680 р. [7].
Брак документального іконографічного матеріалу щодо іконостасів Наддніпрянщини другої половини XVII ст.
не дає підстав стверджувати, що в цей
час тяблова композиція іконостасів
уже остаточно зникає, однак з початку
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XVIIІ ст. вона тут не трапляється жодного разу. Тож навіть за відсутності
центральної частини іконостаса, яка,
можливо, мала незначне підвищення, тяблова побудова бічних крил дає
підстави відносити час його створення
до другої половини XVII ст.
До того ж спосіб організації крил також витриманий у традиціях тяблової
конструкції, коли площина іконостаса має підкреслено автономний ритм
вертикальних членувань для горішніх
і долішніх ярусів. Широко розставлені великі колони намісного ярусу, які

Іл. 46. Іконостас церкви Святого Духа в Рогатині. 1650 р.
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Іл. 47. Іконостас церкви Св. Юра в Дрогобичі.
1659—1668 роки

спиралися на тумби в цоколі, надавали нижній частині іконостасів рис
монументальності. Водночас дрібний
ритм часто розставлених стовпчиків або
консолей між іконами святкового ярусу,
що продовжувалися в колони апостольського ярусу, надавали горішній частині дещо подрібнений характер. Саме

Іл. 48. Іконостас Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р. Світлина початку ХХ ст.

такий спосіб членувань площини є в
прибудованих крилах: масивні кручені
колони намісного ярусу спираються на
тумби, членуючи два долішні яруси на
великі секції, тоді як тонші циліндричні колони апостольського ярусу і консолі святкового розділяють площину на
вузькі вертикальні секції.
Для того, щоб узгодити основні горизонтальні напрямні в композиції обох
іконостасів, майстри вдалися до деяких істотних переробок. За відправний
пункт тут слугував центральний бароковий іконостас, до параметрів якого необхідно було підігнати бічні частини. У
композиції крил привертає увагу кілька
елементів, що видаються доповненнями
по висоті, необхідними, щоб зрівнятися
із відповідним ярусом центрального іконостаса і зістикуватися карнизами. Розглянемо їх поярусно.
Цокольний ярус, що безпосередньо
не приєднувався до центрального іконостаса (його відділяли царські ворота),
вочевидь не зазнав переробок. Хоча він
і вивищувався над рівнем цокольного
ярусу центрального іконостаса, його не
стали понижувати.
У намісному ж ярусі помітні зміни
первісної композиції. Колони встановлені не на тумби цокольного ярусу,
як це було традиційно, а підняті на
кубічні опори, надбудовані над тумбами. Ця деталь не спостерігається в
жодному з відомих іконостасів XVII —
першої половини XVIІI ст. Використання додаткових опор під колонами
дозволило підняти їх до рівня колон
центрального іконостаса і об’єднати їх
карнизи. Водночас підняття колон спровокувало появу смуги площини над іконами, яка дорівнювали висоті капітелей
і залишилася не вкрита декором.
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Надбудований над намісним ярусом антаблемент чітко збігається з висотою антаблементу центрального іконостаса, що було досягнуто введенням
об’єднавчого для двох іконостасів карнизу над капітелями колон.
Святковий ярус крил також був підвищений до рівня святкового ярусу центрального іконостаса. Композиція ярусу
формувалася чергуванням різьблених
консолей складної форми та ікон у
формі тетраедра, вписаних у квадратне обрамлення. Ці елементи старого
іконостаса були вмонтовані в нове, позбавлене декору, тло ярусу: квадрати
з іконами врізані із заглибленням, а
між ними накладені консолі. Консолі ж
підтримують невисокий архітрав, який
закінчується карнизом, приєднаним
до карниза святкового ярусу. Не менш
суттєві переробки торкнулися й апостольського ярусу. Висота ікон і колон
у ньому набагато менша за відповідні
параметри ікон і колон центрального
іконостаса. Так, апостольські ікони центрального іконостаса сягають у висоту
224—232 см, тоді як ікони апостолів з
крил лише 179, 5 см [18, 521—522].
Задля того, щоб отримати необхідну висоту, колони апостольського ярусу
поставили на опори у вигляді паралелепіпеда, аналогічні опорам під апостольськими колонами центрального
іконостаса. На таку саму висоту підняли ікони апостолів, від чого під іконами утворилася широка стрічка вільної
від декору площини. Втім, отриманої
висоти ярусу виявилося замало для
об’єднання із антаблементом апостольського ярусу центрального іконостаса, і
над капітелями колон надбудували архітрав. Від цього апостольські ікони по
верхньому й нижньому краю опинили-
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ся в симетричному обрамленні широких
стрічок вільних від декору площин.
Надбудований вище архітрава антаблемент вражає незвичайною простотою оздоблення (лише пірамідальні
накладки на частинах, що виступають)
і відсутністю традиційних овальних
медальйонів для написів над апостольськими іконами. Такі медальйони були
неодмінним елементом композиції іконостасів вже з другої половини XVII ст.
Немає сумнівів, що до перебудови вони
мали прикрашати антаблемент апостольського ярусу. З невідомих причин
медальйони були зняті, від чого композиція антаблемента стає незавершеною,
водночас його надбудова над архітравом
і утворення подвійного поясу з архітрава і антаблемента є незрозумілою з погляду логіки архітектурної композиції.

Іл. 49. Іконостас Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р. Північне крило.
Світлина початку ХХ ст.
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Горішня частина іконостаса, вочевидь, не зазнала суттєвих змін. Можливо, тільки картуші ікон пророчого ярусу, вміщені по два з кожного боку, при
перебудові були зсунуті ближче до центру, тоді як у тяблових іконостасах картуші рівномірно розміщувалися вздовж
карниза. Незначним доповненням тут
можна вважати й уміщення невеликої
іконки у формі витягнутого по горизонталі октаедра в профільованому обрамленні. Вона замикала пророчий ярус у
правому крилі після двох картушів пророчих ікон. Форма обрамлення із недекорованим лівим нижнім краєм, який
мав прилягати до площини та профільованим аналогічно до обрамлення
апостолів заокругленим правим верхнім кутом, вказують на те, що це зображення первісно посідало інше місце
в іконостасі й встановлено після двох
різьблених картушів пізніше. Наявні
світлини іконостаса не дають змоги роздивитися, чи було встановлено в його
південному крилі ікону, парну до цієї.
Окрім нарощування висоти, в іконостасі були зроблені переробки для
зменшення його ширини. На це вказує
несиметричність його крил у намісному
(і пов’язаному з ним цокольному) ярусі:
північна частина складається з п’яти
секцій — аркові прорізи для трьох ікон
і два прорізи для дверей, тоді як у південній частині таких секцій тільки чотири: для трьох ікон і одних дверей.
Загалом перебудова крил суттєво
змінила пропорції іконостаса, від чого
порушилася гармонійна узгодженість
між іконами і тлом іконостаса. Вбудовані великі, позбавлені декору площини
надавали іконостасу не типової для тяблової конструкції монументальності й
масивності.

Декоративне оздоблення крил іконостаса характером оздоблення різко
контрастує з центральною частиною.
Поруч із суцільним оздобленням барокового іконостаса в прибудованих крилах
привертають увагу і великі площини,
повністю позбавлені декору і пофарбовані у білий колір. Більшість із них, як
вже зазначалося, з’явилася внаслідок
нарощування висоти іконостаса. Однак
в іконостасі були й ділянки, початково
позбавлені декоративного оздоблення — лутки іконних ніш намісного ярусу. Водночас лутки порталу царських
воріт були вкриті декором. Залишки
від такого декорування видно в прорізі
південних царських воріт, де суцільна
декорована панель прикриває товщину
лутки до рівня цокольного ярусу. Характерно, що такого оздоблення позбавлені
лутки північних царських дверей, тож,
очевидно, щільно декорованим був тільки проріз центральних царських воріт,
фрагменти декору якого можемо бачити
в отворі південних царських воріт.
Декоровані ж поверхні виконано в
техніці високого і низького рельєфного
різьблення у поєднанні з наскрізним
площинним різьбленням, накладеним
на тло. Рельєфним декором оздоблені
майже всі частини іконостаса: царські
ворота, масивні кручені колони намісного і стрункі колонки апостольського ярусу, консолі, облямування ікон, профілювання карнизів, декоративні вставки на
тумбах колон намісного ярусу. Водночас
соковите різьблення високого рельєфу
царських воріт, намісного і цокольного
ярусу переходить у більш стримане декорування низьким рельєфом горішніх
ярусів, завмираючи в облямуванні ікон
найвищого ярусу зовсім низеньким профілюванням. Наскрізне площинне різь-
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Іл. 50. Фрагмент іконостаса Михайлівської церкви
с. Бездрик на Сумщині. Кінець XVII ст. Оздоблення
антаблемента та порталу дияконських дверей

блення у вигляді накладок-розеток вміщено лише в межах намісного ярусу. Ці
розетки, що прикрашають фасадний бік
кубічних опор намісних колон та високий антаблемент, найвірогідніше, були
створені після нарощування висоти іконостаса. На це вказує їх орнаментальний мотив, стилізований під різьблення
другої половини XVII ст., а також те,
ще одна й та сама розетка оздоблює і
кубічні опори колон і поле антаблемента, в якому, однак, тричі повторюється,
утворюючи смужку декору необхідної
довжини. Такий спосіб декорування
вузьких площин не використовувався в
оздобленні іконостасів XVII ст., замість
цього на всю необхідну довжину виконувався один орнаментальний мотив
(іл. 50). Про пізніший час оздоблення
свідчить і неузгодженість у характері
декорування розетками, що, ймовірно,
вказує на різних теслярів, що переробляли іконостас: у північному крилі розетки на опорах колон розвернуті вертикально, тоді як у південному крилі вони
прибиті горизонтально.
Серед мотивів рельєфного різьблення, що відповідає часу створення
іконостаса, бачимо улюблені в добу Ре-
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несансу мушлі, гребені з перлами, виноградну лозу, щільне листяне плетиво,
стилізовану квітку лілеї в оздобленні
нижньої частини намісних колон. Ці
мотиви, як і техніка їх виконання, наявні в оздобленні іконостасів XVII ст. в
церквах Св. Духа в Рогатині, Св. Юра
в Дрогобичі, Спасо-Преображенському
соборі в Путивлі (іл. 51—53). Ще більшу
схожість у характері та мотивах декору
можна визначити за іконостасом Успенської церкви Єлецького монастиря в
Чернігові 1776 р. (іл. 54, 55).
Цей іконостас набагато пишніше
прикрашений різьбленням, в ньому відсутні вільні від декору площини, зокрема декоровані й товщини аркових прорізів намісного ярусу, в які вставлено
ікони. Ще одна пам’ятка Чернігівщини другої половини XVII ст. відома
подібним декоруванням — іконостас
Миколаївського собору Крупицько-Батуринського монастиря 1680 р. (іл. 56).
Типовим для цього часу є композиція
і оздоблення картушів пророчого ярусу:
в кожному картуші вміщено по три круглі медальйони із образами пророків.
Медальйони обрамлюють вузькі кільця
рам, об’єднаних між собою ланками. Такий прийом використано в оздобленні
ікон пророчого ярусу у Вознесенській
церкві в с. Волиці Древлянській 1682 р.
(іл. 57), у Миколаївській церкві в Бережанах 1691 р. (іл. 58).
На початку XVIIІ ст. декор іконостасів Наддніпрянщини загалом втрачає
ренесансні мотиви різьблення. Лише в
окремих пам’ятках на межі століть він
ще затримується. Наприклад, декор іконостаса Георгіївського собору Видубицького монастиря 1701 р. подекуди зберігає характерні для попереднього періоду
гребені з перлами, зокрема в обрамлен-
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Іл. 51. Декор намісного ярусу іконостаса церкви Св. Духа в Рогатині. 1650 р.
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ні ікон пророчого ярусу (іл. 59), і стилізоване листяне плетиво, водночас вже
має притаманну бароко ажурність різьблення, що витісняє рельєфний декор
(іл. 60). Переважання рельєфного деко-
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ру в крилах березнянського іконостаса
відсуває час його створення на другу половину XVII ст.
Іконографічна програма. У прибудованому праворуч крилі намісний ярус

Іл. 52. Декор намісного ярусу іконостаса церкви Св. Юра в Дрогобичі. 1659—1668 роки
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Іл. 53. Декор намісного ярусу іконостаса Спасо-Преображенського собору в Путивлі. XVII ст.
Опублікував Г. Логвин

починався з царських воріт, що вели
у бічний вівтар. На них були вміщені
шість невеличких ікон. У верхній парі
зображень знаходилося «Благовіщення»: поясні образи Марії над книгою лі-

воруч і архангела Гавриїла праворуч. В
інших чотирьох іконках були зображені євангелісти. За царськими воротами
вміщено поколінне зображення Спаса
з відкритим Євангелієм, а за ним образ
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Іл. 54. Декор намісного ярусу. Ікона Ісуса Христа в
обрамленні. Фрагмент іконостаса Успенської церкви з
Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р.
Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше

Іл. 55. Декор апостольського ярусу.
Фрагмент іконостаса Успенської церкви
Єлецького монастиря в Чернігові.
1679 р.

Св. Георгія (НХМУ). За іконою Георгія,
несиметрично до лівого крила, вміщувалася лише одна ікона невідомого святого. На його поясному зображенні можна роздивитися тільки світлий силует
перекинутого через плечі омофора. Під
намісними іконами, у високому цоколі,
розділеному ризалітами, знаходилися
ікони у формі квадрифолія, зображення
на яких не ідентифікуються.
У лівому крилі царські ворота північного бічного вівтаря мали інший абрис і
були нижчими за ворота південного вівтаря. Вони вписувалися у трилопатеву
арку, над якою була ще напівциркульна
арка, яка дорівнювала загальній висоті
ікон у ярусі. Між арками над царськими
воротами знаходився медальйон з образом Нерукотворного Спаса. За царськи-

ми воротами розміщувалася ікона Богородиці з немовлям, яке вона тримає на
лівій руці, а праву притискає до грудей.
Далі вміщувалися дияконські двері. Зображення на них роздивитися неможливо. Вміщений за дверима образ святого видно тільки наполовину, однак
помітна стрічка омофора, що покриває
плече і спускається донизу. Це мала
бути ікона святого Миколая, оскільки
саме на честь цього святого було освячено північний приділ. Остання ікона
ярусу була розгорнута на північну стіну
храму. На ній зображені Антоній і Феодосій Печерські.
Святковий ярус прибудованих крил
формувався з ікон у формі октаедра, по
шість з кожного крила. Серед них вдається розібрати сюжети тільки кількох
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Іл. 56. Декор намісного ярусу. Фрагмент іконостаса Миколаївського собору
Крупицько-Батуринського монастиря. Світлина початку ХХ ст.
Публікується вперше
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Іл. 57. Іконостас Вознесенської церкви
в с. Волиця Древлянська. 1682 р. Горішня частина.
Фрагмент з іконами пророків у картушах

Іл. 58. Іконостас Миколаївської церкви
в Бережанах. 1691 р. Горішня частина.
Фрагмент з іконами пророчого ярусу

зображень: у північному крилі ікону
«Благовіщення» (найближча до центральної осі); у південному крилі дві
ікони: «В’їзд до Єрусалима» (перша від
центру) і «Вознесіння» (третя від центру). Порядок цей узгоджується з традицією розміщення ікон свят за церковним календарем, що є традиційним для
українських іконостасів [17, 160].
Вище вміщувалися образи апостолів,

зображені кожний на окремій дошці. Всі
ікони апостольського ярусу мали форму
витягнутого прямокутника з напівциркульним завершенням, окрім останніх
ікон, за формою — трикутників, які
мали прямий кут зліва чи справа і обрамлення.
З апостольського ярусу прибудованих крил на світлинах видно зліва: образ апостола Петра з ключами в руці

Іл. 59. Декор пророчого ярусу. Іконостас Георгіївського
собору Видубицького монастиря. 1701 р. Фрагмент.
Світлина початку ХХ ст.

Іл. 60. Декор порталу царських воріт. Іконостас
Георгіївського собору Видубицького монастиря. 1701 р.
Світлина початку ХХ ст. Опублікував Г. Лукомський
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і за ним невідомого апостола. Кілька
ікон цього ярусу, які зберігаються у музейному зібранні НХМУ, дають змогу
реконструювати іконографію ярусу. Як
зазначено вище, за старовинною традицією, євангелісти в апостольському
ярусі мали розміщуватися відразу за
першопрестольними апостолами, обумовлений був і порядок розташування
інших апостолів [17, 161]. Склад ікон з
північного крила іконостаса із зібрання НХМУ (євангелісти Матвій і Марко,
апостоли Хома і Варфоломій) повністю
збігається із традиційним складом ікон
ярусу, не вистачає лише образа апостола Андрія. Тож порядок розміщення
апостолів у північному крилі, найімовірніше, був наступний: за апостолом
Петром стояла ікона євангеліста Матвія, за ним євангеліста Марка. Далі
мали стояти образи апостолів Андрія,
Варфоломія і Хоми, однак форма ікони
із образом Хоми відповідає решті ікон
ярусу, тож вона не могла стояти останньою, відповідно останнім мав бути образ апостола Андрія.
У правому крилі в ярусі чітко ідентифікується образ апостола Павла з мечем
у правій і книгою у лівій руці, за ним
постать євангеліста з книгою в руках,
далі апостол, атрибут якого роздивитися неможливо, а за ним ще два апостоли
з розгорнутими сувоями в руках. Останній апостол у трикутній іконі тримає
в руках книгу. Відповідно до традиції,
розподіл апостолів у цьому ярусі мав
бути таким: за Павлом стояли образи
двох євангелістів Іоанна і Луки, а далі
апостолів Якова, Симона і Пилипа. Однак, так само як і в південному крилі,
тут помінялися місцями Симон і Пилип, оскільки апостол у трикутній іконі
має іконографічний тип, характерний

для образів Симона: сиве коротке волосся і бороду, тоді як Пилип зображується
юним і без бороди.
Круглі ікони пророчого ярусу були
згруповані по три в кожному картуші
й установлені по два картуші на крилі. На круглих іконах були зображені поясні постаті пророків, кожний в
окремому медальйоні. Це вказує на те,
що в пророчому ярусі цього іконостаса
знаходилися зображення дванадцяти
пророків. Пророки зображені або тільки
з атрибутами, або із сувоями і атрибутами в руках. У північному крилі можна роздивитися лиш одне зображення:
постать Мойсея, що тримає скрижалі.
Його образ вміщено в картуші, ближчому до центру. У правому крилі можна
ідентифікувати більшість пророків. У
ближчому до центру картуші зображені
пророки: Даниїл зі скелею, Гедеон з руном, Мойсей з неопалимою купиною; в
іншому картуші: Захарія із семисвічником і Соломон із храмом. Третього пророка ідентифікувати неможливо.
На жаль, цілісну іконографію ярусу неможливо реконструювати, оскільки кількість, склад і порядок пророків
у ярусі не був традиційно сталим [17,
162]. На правому крилі пророчого ярусу, після описаних двох картушів із пророками, вміщено невелику іконку із зображенням пророка Іони, виверженого
китом на сушу. Пророк Іона зазвичай не
зображувався серед кола пророків, які
вводилися до пророчого ярусу, так само,
як і епізод з його виверженням китом.
Водночас цей сюжет міг розміщуватися в цокольному ярусі іконостаса, однак форма картуша і ікони не дозволяє
віднести картуш до цокольного ярусу.
Тож первинне місце цього сюжету в
іконографічній програмі іконостаса за
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наявними матеріалами встановити неможливо.
Над пророчим ярусом і, безперечно,
над усім завершенням цього іконостаса
колись знаходилися обрізані по контуру
живописні постаті, які входили до сцени
«Розп’яття», що увінчувала іконостас.
Після переробок залишилося тільки два
такі зображення, встановлені на картушах пророчих ікон, які стоять ближче
до центра. Це були постаті янголів, що
летять.
Підсумовуючи розглянутий матеріал, зробимо кілька попередніх висновків. Центральна частина березнянського іконостаса є завершеною структурою, цілісною своїм композиційним
виглядом та іконографічним складом,
і не має помітних ознак переробок. Розміри іконостаса та його вертикальна
композиція вказують на те, що, до того
як потрапити до Вознесенської церкви,
він знаходився у храмі, в якому вівтарний простір був так само не надто
широким, як і іконостас (іконостас мав
обов’язково повністю його перекривати).
Або, навпаки, храм міг мати значні розміри й кілька вівтарів, тоді іконостас міг
розміщувався між східними опорами,
що характерно для архітектури великих мурованих соборів. Із цих двох припущень вірогіднішим видається те, що
бароковий іконостас належав невеликому храму і, можливо, знаходився колись у старій Вознесенській церкві. На
користь цього свідчить те, що умовами
контракту обумовлено зведення нового
Вознесенського храму як трипрестольного, на взірець Покровської церкви Березни XVII ст. [14, 226], тож, очевидно,
що стара Вознесенська церква трипрестольною не була. Про її планування, як і
про архітектуру, нічого не відомо, однак
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присвячення новозбудованого храму
так само на честь Вознесіння Христового вказує не тільки на вірність традиції
у відновленні, а й принаймні на збереження антимінсу із старої церкви, що дозволило зберегти присвяту храму. Стара
Вознесенська церква була розібрана через її ветхість, отож її церковне начиння
не було ушкоджене якимось стихійним
лихом і мало бути перенесене до новозбудованого храму. Зокрема відомо, що
в новій Вознесенській церкві зберігалися давні Євангелія львівського друку 1644 р. і московського друку 1694 р.
[14, 228]. Тож до нового храму міг бути
перенесений також іконостас. Тут треба
наголосити, що іконостас із старої церкви з храмовою іконою Вознесіння Господнього повністю відповідав вимогам
в облаштуванні інтер’єру нового храму.
Перенесення старого іконостаса також
позбавляло громаду необхідності витрачати кошти на виконання нового
іконостаса. Перенесення іконостаса із
старої Вознесенської церкви могло бути
підтримане громадою ще й тому, що в
ньому знаходились вже відомі шановані або чудотворні ікони, до того ж іконостас був у доброму стані та багато оздоблений.
Отже, досить вірогідним є належність барокового іконостаса до розібраної Вознесенської церкви Березни. Водночас бароковий іконостас був набагато
вужчий, ніж ширина новозбудованого
храму й не перекривав увесь компартамент хрещатобаневого храму. Зрозуміло, що така невідповідність розмірів
була заздалегідь відома і потребувала
доповнення наявного іконостаса додатковими секціями, для чого і було використано другий іконостас. Про походження цього іконостаса сьогодні немає
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жодних відомостей. Зазвичай старі іконостаси, якщо вони були в задовільному
стані, продавалися у провінційні церкви з міських або монастирських храмів,
в яких оновлення інтер’єрів відбувалося
за кошти ктиторів набагато частіше, ніж
у парафіяльних храмах. Іконостаси продавали повністю або частинами, якщо
вони мали значні розміри. Їх купували
громади, що не могли сплатити виконання нового іконостаса після ремонту
або будівництва парафіяльного храму.
Наприклад, у 1889 р. було продано частину барокового іконостаса Київської
Кирилівської церкви: два нижні яруси
були передані до новозбудованої церкви
Олександра Невського у с. Нижній Дубешні Остерського повіту Чернігівської
губернії [9, 245, 247].
Іконостас, який використали у Вознесенському храмі для подовження
бічних крил центрального іконастаса,
був виконаний у художній традиції Ренесансу (відтак його можна віднести до
другої половини XVII ст.) і у 60-х роках
XVIII ст. вже налічував близько ста років — достатній вік, щоб його замінили
на новий. Відповідно до іконографії,
коли за іконою Спасителя традиційно
розміщувалася храмова ікона, цей іконостас, найвірогідніше, колись належав
до Георгіївської церкви — на це вказує
збережена ікона Св. Георгія з південного вівтаря. Після приєднання правої
частини цього іконостаса до центрального було освячено правий вівтар на
честь цього святого.
Спробуємо реконструювати в загальних рисах первісну архітектуру та
іконографію цього іконостаса. Після
з’єднання бічних частин іконостаса з
новішою центральною частиною первісна середня частина з порталом цар-

ських воріт, іконою «Таємної вечері»;
іконою «Деісус», іконою «Знамення» і
композицію «Розп’яття» була видалена.
Водночас суттєво змінено іконографію
намісного ярусу: двоє дверних отворів
обабіч центральної осі були влаштовані
на місцях, де мали стояти ікони Спаса
і Богородиці. Встановлення на місцях
ікон секцій із дверними отворами вказує, що інші секції намісного ярусу були
значно перегруповані, від чого про первісну іконографію ярусу можна говорити тільки з огляду на міру вірогідності.
Розглядаючи композицію і характер
царських воріт, вставлених в найближчі
до центру дверні отвори, звернімо увагу
на їх принципову відмінність. Царські
ворота північного вівтаря мають витончений візерунок ажурного декору, так
само, як і портал над ними, створений з
ажурного і прозорого листяного плетива.
Такий характер різьблення контрастує
із соковитим, але масивним різьбленням інших частин іконостаса і, зокрема,
південних дияконських дверей, що вказує на пізніший час створення порталу
і дверей північного вівтаря. Ворота ж у
південному вівтарі, на нашу думку, є
вцілілими центральними царськими воротами цього іконостаса, що після його
переробок були використані як царські
ворота південного вівтаря. Ці ворота
вочевидь завеликі для дверного отвору,
який вони перекривають: над воротами немає традиційного відкритого простору, навпаки, верхній край царських
воріт повністю закритий аркою так, що
не можна побачити, чи є на них навершя, що зазвичай увінчувало стовпчик
царських воріт. До того ж дверний отвір
завузький для цих воріт: ліва стулка зі
стовпчиком закриває більше половини
аркового прорізу, а праву стулку видно
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тільки частково і її ікони майже впритул прилягають до одвірка. Очевидне
порушення симетрії воріт підкреслює їх
невідповідність місцю встановлення.
Однак дверний отвір, в який вписані
ці царські ворота, хоча й був замалий
для центральних царських воріт, найімовірніше, все-таки призначався для
царських воріт, але бічного вівтаря.
Те саме можна сказати і про парний
йому дверний отвір у північному крилі.
Наше припущення ґрунтується на особливостях оздоблення нижньої частини
аркової дуги цих двох прорізів. В обох
випадках на дузі вміщено три великі розетки, що далеко виступають від площини, жодна інша аркова дуга такого оздоблення не має. Введення розеток або
чогось схожого на шишки в оточенні за-

крученого листя, характерне для декору
дверних отворів саме царських воріт у
іконостасах Чернігова другої половини
XVII ст. Наприклад, так були прикрашені проходи до центрального (іл. 61)
та північного бічних вівтарів в Успенському соборі Єлецького монастиря в
Чернігові, а також арка царських воріт в іконостасі кінця XVII ст. у храмі
Св. Якова, брата Господнього того таки
монастиря (іл. 62). Такі самі прикраси
були й на арці царських воріт у мазепинському іконостасі XVII ст. Введенської церкви Троїцького монастиря в
Чернігові. Водночас у київських іконостасах другої половини — кінця XVII ст.
(Микільського собору та Георгіївського
собору у Видубичах) такого оздоблення
на арках царських воріт немає. За бра-

Іл. 61. Центральна частина намісного ярусу іконостаса Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові.
Світлина С. Таранушенка. 1916 р.
Публікується вперше

Іл. 62. Іконостас кінця XVII ст. у храмі Св. Якова
Єлецького монастиря в Чернігові.
Світлина С. Таранушенка. 1916 р.
Публікується вперше
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ком іконографічних матеріалів щодо
іконостасів Наддніпрянщини другої
половини XVII ст. на цих пам’ятках не
можна зробити узагальненого висновку,
однак очевидно, що введення цього елемента в оздоблення зближує березнянський іконостас із колом пам’яток Чернігівщини.
Тож пара дверних отворів, з яких починаються крила, розміщувалися далі
в ярусі, перші ж місця належали іконам Спасителя і Богородиці. За ними
мали стояти дияконські двері [17, 153].
У північному крилі такі двері розміщуються саме за іконою Богородиці. У
південному крилі дияконських дверей
немає, однак, беремо до уваги, що в цьому крилі відсутня одна секція (як вже
зазначалося вище — намісний ярус не
симетричний), ймовірно, саме вона й
містила дверний отвір із дияконськими
дверима. Далі за ними стояла пара ікон:
праворуч храмова — Св. Георгія, ліворуч — ікона Св. Миколая. Далі в ярусі знаходилися царські ворота бічних
вівтарів і замикала ярус ще пара ікон:
ліворуч Антонія і Феодосія Печерських,
праворуч — невідомого святого. В інших
ярусах іконостаса, наскільки це видно за світлинами, змін у традиційній
іконографічній схемі немає.
Щоб уявити первісну композиційну
побудову цього іконостаса слід прибрати
нарощені площини у святковому й апостольському ярусах, кубічні опори з-під
колон у намісному ярусі. Пониження в
такий спосіб висоти іконостаса прибирає більшу частину вільних від декору
площин, що надає іконостасу традиційного для пам’яток другої половини
XVII ст. вигляду, коли прагнули заповнити декором навіть невеликі ділянки
площин. Слід також реконструювати

відсутню секцію намісного ярусу із дияконськими воротами у південному крилі іконостаса, спираючись на традиційну симетричність композиції більшості
іконостасів. Окрім того, особливої уваги
для вірогідної реконструкції заслуговують останні ікони апостольського ярусу.
Нетрадиційна для тяблового іконостаса
трикутна форма цих ікон, але одночасний з іконостасом декор їх обрамлення
(наскільки можна бачити на світлинах)
спонукає вбачати в цій частині іконостаса суттєві переробки первісної композиції. Зазвичай ікони апостольського ярусу в тяблових іконостасах мають ідентичну форму і перемежовуються однаковими колонами. Імовірно, так само було
і в цьому іконостасі, принаймні у святковому ярусі збереглася консоль, що замикає ярус й на яку мала спиратися остання колона апостольського ярусу. З якоїсь
причини останню ікону апостольського
ярусу разом з колоною було знято й замінено на ікони трикутної форми, а для
їх обрамлення використано фрагменти
декору, які прикрашали або центральну частину завершення іконостаса, або
крила. Останнє припущення видається
вірогіднішим, але ці декоративні завершення навряд чи знаходилися на рівні
апостольського ярусу. Проте більш вірогідно, що таке оздоблення стояло на
рівні святкового ярусу і слугувало плавним переходом від широкого намісного
ярусу до вужчого — святкового.
Імовірно, виникнення такого композиційного вирішення було зумовлено
архітектурою храму. Розділений навпіл
і прибудований іконостас був не просто
таким широким, що його необхідно було
повертати на стіни, ікони його апостольського ярусу після такого повороту мали
закрити пару вікон на гранях північно-
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го і південного рукавів храму. Тож вірогідно, що через це останні ікони в ярусі
були зняті, а на їх місце виконані нові,
такі, що разом з обрамленням не піднімалися вище віконної лиштви. З урахуванням усіх зазначених імовірних переробок композиція іконостаса уявляється
наступною — п’ятиярусний тябловий
іконостас з трьома царськими воротами,
об’єднаними під лінійним горизонтальним карнизом (іл. 63).
Очевидно, що цей іконостас був створений для доволі великого храму. В
його намісному ярусі було одинадцять
отворів: вісім для ікон і троє дверей, тоді
як у центральному іконостасі Вознесенської церкви їх тільки дев’ять. Отвори
для царських воріт бічних вівтарів свідчать, що храм, в якому він колись стояв, мав три престоли, об’єднані єдиним
іконостасом. Монументальні іконостаси, що перекривали також бічні вівтарі, відомі вже від середини XVII ст.: наприклад, іконостас Софійського собору
Києва, який бачив П. Алеппський, мав
дванадцять ікон у намісному ярусі [12,
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71], тобто в ньому, не рахуючи дверних
отворів, було дванадцять прорізів для
ікон. Тринадцять отворів для ікон і дверей було в іконостасі Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові.
Тож іконостас з Вознесенського храму
цілком міг бути створений у другій половині XVII ст. для соборного (міського
або монастирського) храму.
Реконструкція
березнянського іконостаса
в його остаточному вигляді
На підставі розглянутого архівного
матеріалу можемо представити графічну реконструкцію загального вигляду
березнянського іконостаса на момент
його нищення (іл. 64). Як видно на реконструкції, різночасові частини іконостаса об’єднано в єдину структуру завдяки узгодженості їх горизонтальних
напрямних, що надає іконостасній площині композиційної єдності. Водночас
загальної художньої цілісності іконостасного ансамблю не було досягнуто:

Іл. 63. Цілісний вигляд
іконостаса другої половини
XVII ст. з невідомого храму,
в подальшому розділеного
на частини і прибудованого
у вигляді крил до центрального
іконостаса Вознесенської
церкви (1761)
м. Березни.
Реконструкція С. Оляніної
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частий ритм невеликих ікон апостольського ярусу в крилах переривався значними за розмірами композиціями центральної частини, а велика кількість
вільних від декору білих площин у святковому та апостольському ярусах контрастувала із суцільною золоченою орнаментацією тих самих ярусів у центрі.
Найбільш органічно пов’язані між собою тільки долішні яруси обох іконостасів — цокольний і намісний, завдяки подібним розмірам ікон і насиченості орнаментальним декором. Можна припустити, що роботи з об’єднання іконостасів у
єдину конструкцію виконувалися не сницарями, які могли б додати декор і приховати очевидні ознаки переробок, поєднавши їх орнаментальними мотивами у більш-менш цілісний ансамбль, а
теслями, які виконали технічні роботи.
Новоутворений березнянський іконостас має унікальну іконографію: в
ньому дублювалися майже всі сюжети
у святковому і апостольському ярусах.
Такої іконографії не знали ні великі
іконостаси трипрестольних храмів другої половини XVII ст., ні тридільні іконостаси першої половини XVIIІ ст. У
іконостасах XVII ст. троє царських воріт об’єднувалися під ярусами святкових і апостольських ікон, що містили
тільки по дванадцять традиційних зображень (іконостас Успенського собору
Єлецького монастиря в Чернігові). У
тридільних іконостасах також не було
сюжетних повторів: у святковому й
апостольському ярусах у приділах вводилися зображення, що розширювали
традиційну іконографію в межах богословського змісту кожного ярусу. Наприклад, у святковий ярус додавалися
епізоди євангельських подій (в іконостасі Миколаївської церкви Нового

Ропська до традиційних дванадцяти
сюжетів ввели «Обрізання Господнє» і
«Увірування Хоми» [9, 341]), або образи
євангельських чудес та епізодів з життя
Богородиці, як у приділах сорочинського іконостаса. В апостольському ярусі до
кола традиційних дванадцяти апостолів додавалися образи апостолів від сімдесяти (сорочинський іконостас) і рівноапостольної Марії Магдалини — в
іконостасі Успенського собору КиєвоПечерської лаври [15, 220]. Однак в березнянському іконостасі задля поставленої мети — перекрити іконостасом
увесь компартамент храму — майстри
та замовники знехтували логікою традиційної іконографії.
Висновки.
1. Іконостас Вознесенської церкви
в Березні, що споруджувався протягом 1760-х років, формувався як єдина
конструкція з двох іконостасів. Один
з них за характером композиційнопластичного вирішення можна віднести
до перших трьох десятиліть XVIIІ ст.,
другий — за композиційною організацією і стилістикою декору слід датувати
другою половиною XVII ст.
2. Під час конструювання нового березнянського іконостаса з двох різночасових ансамблів за основу композиції було взято пізніший іконостас, що
став його серединною частиною, тоді як
більш ранній іконостас було використано як крила, що виконували допоміжну
функцію, перекриваючи бічні вівтарі.
Відтак стилістична домінанта березнянського іконостаса визначена бароковою
монументальністю його більш пізнього
центрального ядра.
3. У новому ансамблі, створеному
об’єднанням двох різних іконостасів,
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Іл. 64. Загальний вигляд
березнянського
іконостаса
наприкінці 1920-х років.
Реконструкція
С. Оляніної

утворився новий комплекс ікон, в якому
багато сюжетів дублювалося, що порушувало логічну семантичну структуру
традиційних іконостасних іконографічних програм. Однак увесь цей комплекс ікон з часу своєї появи проіснував, очевидно, без істотних переробок,
як це можна визначити за світлинами

ХХ ст., до часу нищення. Отож першорядного значення як під час створення
березнянського іконостаса, так і надалі
будівничі надавали цілісності його загальної побудови, а змістовний аспект
іконографії підпорядковувався вимогам
архітектурної композиції.
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27. Вознесенська церква в с. Березна. 1761 р. Світлина початку ХХ ст.
28. Іконостас вівтаря Іоанна Предтечі (Стрітенського) із Софійського собору в Києві. 1689 р.
29. Іконостас Воздвиженської церкви зі Скиту Манявського. 1698—1705 рр. Графічна схема.
30. Іконостас Троїцької церкви на Засуллі в Ромнах.
30-і роки XVIII ст. Опублікував Г. Логвин.
31. Іконостас церкви у с. Машеве Чернігівської обл.
1730 р. Світлина П. Жолтовського. 1930 р. Публ. вперше.
32. Іконостас Спасо-Преображенського собору в Ізюмі Харківської обл. 1765 р. Опублікував Г. Логвин.
33. Іконостас Микільського Військового собору Києва. 1663 р. Фрагмент. Опублікував Г. Лукомський.
34. Іконостас Михайлівської церкви в с. Бездрик на
Сумщині. Кінець XVII ст. Графічна схема.
34 а. Іконостас Михайлівської церкви с. Бездрик на
Сумщині. Кінець XVII ст. Верхня частина. Світлина
С. Таранушенка. Початок ХХ ст.
34 б. Іконостас Михайлівської церкви с. Бездрик на
Сумщині. Кінець XVII ст. Нижня частина. Світлина
С. Таранушенка. Початок ХХ ст.
35. Декор намісного ярусу іконостаса СпасоПреображенської церкви в Сорочинцах. 1730-і роки.
Фрагмент.
36. Іконостас Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах. 1732 р.
37. Іконостас Миколаївського собору в Ніжині.
1734 р. Опублікував Г. Логвин.
38. Іконостас Хрестовоздвиженського собору в Полтаві. 1734 р.
39. Богородиця у славі з іконостаса Спасо-Преображенської церкви в Сорочинцах. 1730-і роки.
40. Богородиця у славі з іконостаса СпасоПреображенської церкви в Сорочинцах. Фрагмент.
1730-і роки.
41. Центральна частина пророчого ярусу в іконостасі Микільського Військового собору в Києві. 1663 р.
42. Центральна частина пророчого ярусу в іконостасі
Георгіївського собору Видубицького монастиря. 1701 р.
43. Ікони пророчого ярусу іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. 1730-і роки.
Світлина другої половини ХХ ст.
44. Іконостас собору Різдва Богородиці в Гамаліївському монастирі. 1735 р. Світлина початку ХХ ст.

45. Іконостас церкви Параскеви П’ятниці у Львові.
Перша половина XVII ст.
46. Іконостас церкви Святого Духа в Рогатині. 1650 р.
47. Іконостас церкви Св. Юра в Дрогобичі. 1659—
1668 роки.
48. Іконостас Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р. Світлина початку ХХ ст.
49. Іконостас Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р. Північне крило. Світлина початку ХХ ст.
50. Фрагмент іконостаса Михайлівської церкви
с. Бездрик на Сумщині. Кінець XVII ст. Оздоблення антаблемента та порталу дияконських дверей.
51. Декор намісного ярусу іконостаса церкви
Св. Духа в Рогатині. 1650 р.
52. Декор намісного ярусу іконостаса церкви
Св. Юра в Дрогобичі. 1659—1668 р.
53. Декор намісного ярусу іконостаса Спасо-Преображенського собору в Путивлі. XVII ст. Опублікував
Г. Логвин.
54. Ікона Ісуса Христа в обрамленні. Фрагмент декору намісного ярусу. Іконостас Успенської церкви Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р. Світлина С. Таранушенка. 1928 р. Публікується вперше.
55. Декор апостольського ярусу. Фрагмент. Іконостаса Успенської церкви Єлецького монастиря в Чернігові. 1679 р.
56. Фрагмент намісного ярусу іконостаса Миколаївського собору Крупицько-Батуринського монастиря.
Світлина початку ХХ ст. Публікується вперше.
57. Іконостас Вознесенської церкви в с. Волиця
Древлянська. 1682 р. Горішня частина. Фрагмент з іконами пророків у картушах.
58. Іконостас Миколаївської церкви в Бережанах.
1691 р. Горішня частина. Фрагмент з іконами пророчого
ярусу.
59. Декор пророчого ярусу. Фрагмент. Іконостас Георгіївського собору Видубицького монастиря в Києві.
1701 р. Світлина початку ХХ ст.
60. Декор порталу царських воріт. Іконостас Георгіївського собору Видубицького монастиря в Києві.
1701 р. Світлина початку ХХ ст. Опублікував Г. Лукомський.
61. Центральна частина намісного ярусу іконостаса
Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові.
Світлина С. Таранушенка. 1916 р. Публікується вперше.
62. Іконостас кінця XVII ст. в храмі Св. Якова Єлецького монастиря в Чернігові. Світлина С. Таранушенка.
1916 р. Публікується вперше.
63. Цілісний вигляд іконостаса другої половини
XVII ст. з невідомого храму, в подальшому розділеного
на частини і прибудованого у вигляді крил до центрального іконостаса Вознесенської церкви (1761) м. Березни. Реконструкція С. Оляніної.
64. Загальний вигляд березнянського іконостаса наприкінці 1920-х років. Реконструкція С. Оляніної.
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Іконостас Вознесенської церкви у м. Березна
Примітки:

Постанова Кабінету Міністрів України від 23
квітня 1999 р. № 700 (700-99-п) «Про Програму
відтворення видатних пам’яток історії та культури України» (Офіційний вісник України, 1999 р.,
№ 17, ст. 741). Ця постанова втратила чинність
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2007 р. № 543 (Офіційний
вісник України, 2007 р., № 22, ст. 903).
2
Ікону Св. Георгія датують або початком XVIII
століття (Жолтовський П. М. Український живопис ХVІІ—ХVІІІ ст. — К.: Наукова думка, 1978. —
С. 228.) або 1760 роками (Українська ікона
XI—XVIII ст. Альбом. (Державні зібрання України) / [авт. тексту Л. Міляєва, М. Гелитович. Упорядкування Л. Міляєва, М. Гелитович]. — К.: б.
м. , 2007. — С. 469); ікони апостолів Хоми, Варфоломія, Марка, Матвія початком XVIII ст., інші ікони — 1760-ми роками (Українська ікона XI—
XVIII ст. Альбом. (Державні зібрання України) /
[авт. тексту Л. Міляєва, М. Гелитович. Упорядкування: Л. Міляєва, М. Гелитович]. — К.: б. м., 2007. —
С. 470).
3
Перша світлина іконостаса була опублікована в
книзі М. Драгана «Українська декоративна різьба
XVI — XVIII ст.» 1971 р., на якій з близької відстані зафіксований портал царських воріт із самими
воротами та іконою Нерукотворного Спаса над
ними і фрагментом північного крила іконостаса з
намісною іконою Богородиці з немовлям, цокольною іконою під нею і двома іконами святкового
ярусу. Ця світлина дає змогу скласти уяву про
характер та мотиви декоративного різьблення
іконостаса. Дві інші опубліковані світлини відомі
з книги В. Вечерського «Архітектурна і містобудівна спадщина доби Гетьманщини: Формування,
дослідження, охорона», 2001 р. На цих світлинах
зафіксовано фрагменти верхньої частини іконостаса (на одній тільки завершення з Розп’яттям,
на другій — частина горішніх ікон до рівня деісусного ярусу), сфотографовані у значному ракурсі
знизу, оскільки метою кадрів була фіксація верхів
Вознесенського храму. Одна із світлин, на якій у
більшій мірі зафіксована горішня частина іконостаса, була опублікована В. Вечерським вдруге в
його монографії «Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України», 2002. У цій публікації
з’являється ще одне фото горішньої частини Вознесенського іконостаса, що фіксує його зворотний бік.
4
Вечерський В. В. Архітектурна й містобудівна
1

спадщина доби Гетьманщини: Формування, дослідження, охорона, 2001 р.; Вечерський В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України,
2002 р.
5
Зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. —
Ф. 278. — Спр. 651.
6
Обміри виконані С. Таранушенком (Українська
ікона XI—XVIII ст. Альбом. (Державні зібрання
України) / [авт. тексту Л. Міляєва, М. Гелитович.
Упорядкування: Л. Міляєва, М. Гелитович]. — К.:
б. м., 2007. — С. 85).
7
Іконостаси, композиція яких будувалася не за
тектонічним принципом, демонструють хрестоматійні пам’ятки того періоду, які можна поділити на такі типи: іконостаси, в яких кожний ярус
має власний ритм членувань (іконостас СпасоПреображенської церкви у Сорочинцах 1732 р.,
Спасо-Преображенського собору в Ізюмі XVIII
ст.); іконостаси, в яких єдиний ритм членувань
мають тільки святковий і апостольський яруси
(іконостас Георгіївського собору Видубицького
монастиря 1701 р. у Києві); іконостаси, в яких
єдиний ритм членувань мають апостольський і
пророчий яруси (іконостас 1718 р. Михайлівського Золотоверхого собору).
8
Опис зелених і червоних виноградних грон в
різьбленні колон іконостаса Софійського собору в
Києві, Троїцького собору у Густині. (Путешествие
антиохийского патриарха Макария в Россию в
половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Перевод c арабского Г. А. Муркоса // Чтения в Императорском
обществе истории и древностей российских при
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