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Визначення поняття «культура» численні та різноаспектні, що  
 увиразнює її мультидискурсивний контекст. Комунікативна при-

рода тексту культури визначає загальний напрям досліджень будь-якого 
культурного явища як його прочитання, тобто інтерпретації в історико-
культурному контексті. 

Комунікативна функція культури виконує основне завдання в культу-
рогенезі, саме вона забезпечує безперервність історичного досвіду поколінь 
через механізм культурної спадкоємності, зокрема формування на цьому 
підґрунті різнопланового міжособистісного спілкування та новітньої прак-
тики національного культуротворення в Україні, зорієнтованої на європей-
ські та світові гуманітарні цінності.    

Розвинуте філософською думкою ХХ — початку ХХІ століття усвідом-
лення того, що будь-який феномен культури слід розглядати як факт ко-
мунікації, відкрило перспективність семіотичного підходу до вивчення 
найрізноманітніших явищ культури. З погляду семіотики, культура є уні-
версальною знаковою системою, у якій складові —  результат кодування 
певної інформації. Саме знаки та їх порядок (тексти) як система забезпе-
чують зберігання, трансляцію, засвоєння та інтерпретацію культурного до-
свіду, регулюють згортання/розгортання соціокультурного контексту.

Питання збереження й трансляції кодів культури та інтерпретації фе-
номенів культури як джерела соціокультурної інформації стали предметом 
дискурсу пропонованого читачеві наукового видання Інституту культуро-
логії НАМ України. 

Збірник містить два розділи: у першому розглянуто аспекти досліджен-
ня, охорони та популяризації художньої спадщини;  у другому — проблеми 
інтерпретації текстів художньої культури.

Розділ перший розпочинається статтею Леоніда Прибєги «Пам’ятки ар-
хітектури України в скарбниці світової культурної спадщини UNESCO». 

ПЕРЕДмОвА
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Автор дослідив пам’ятки й архітектурні ансамблі України, що внесені до 
Списку UNESCO, та привернув увагу до важливості роботи з розширен-
ня цього переліку, відповідно до вимог і критеріїв відбору архітектурної 
спадщини зазначеної міжнародної організації, що є важливим кроком на 
шляху інтеграції України до європейського і світового культурного просто-
ру. Зазначене сприятиме поглибленню культурного обміну, розширенню 
співпраці в пам’яткоохоронній сфері на міжнародному рівні та активній 
популяризації національних пам’яток у світі. 

Олександр Гриценко в дослідженні «Культурно-мистецька спадщина 
України: репрезентації у світовому культурному просторі» зосереджує 
увагу на проблемних аспектах промоції мистецької спадщини. Автор вка-
зує на недостатній рівень культурної присутності України в загальносвіто-
вому контексті. На думку дослідника, сучасна ситуація щодо просування 
та рецепції національної мистецької культури потребує системної корекції, 
зокрема у сфері культурної політики, задля реалізації потенціалу україн-
ської мистецької  спадщини у світових процесах сучасного культурного дис-
курсу.

Подальші статті збірника спрямовують обговорення в царину вивчен-
ня текстів культури як основи культурної традиції, зокрема в напрямі до-
слідження знакової пам’ятки вітчизняної та світової культурної спадщи-
ни, однієї з найвидатніших архітектурних споруд Східної Європи — Софії 
Київської. Незважаючи на різнобічність спрямувань наукових досліджень 
щодо храму, потенціал розвідок ще не вичерпаний. Зазначене демонстру-
ють розміщені в збірнику матеріали В’ячеслава  Корнієнка: у дослідженні 
стінопису західної внутрішньої галереї Софійського собору автор пропонує 
атрибуцію чотирьох зображених святих — Марії, Якова, Йоанна Милости-
вого (?) та Капітона. Ідентифікацію зображень святих дослідник здійснює 
на підставі комплексного вивчення іконографії образів і епіграфічних ма-
теріалів на фресках.

Важливі відомості щодо послідовності художнього оформлення Софії 
Київської виявила група дослідників — Юрій Коренюк, Роман Гуцуляк, 
Наталія Шевченко — під час консервації мозаїк у 2013–2014 роках. Авто-
ри аргументовано доводять, що підкупольний простір Софії Київської по-
чатково був розписаний фресками й лише згодом його замінив мозаїчний 
ансамбль, частина якого збереглася дотепер.

До сакрального мистецтва України кінця XV ст. звертається у своєму 
дослідженні Василь Пуцко. Аналізуючи приклади пам’яток архітектури й 
образотворчого мистецтва, автор трактує сакральну культуру пізнього се-
редньовіччя як своєрідну конструктивну основу європейської ренесансної 
культури в Україні в наступному XVI ст.

Реставрація та експертиза як складові процесу збереження та інтер-
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претації культурної спадщини, а також персоналії, зокрема Варвара Ло-
ханько, — тема дослідження Тетяни Тимченко й Дар’ї Пєтліної. У статті 
осмислюється зміст понять експертиза та атрибуція творів мистецтва, роз-
кривається важливість використання матеріалознавчого аналізу пам’яток 
культури для мистецтвознавчих досліджень.

Другий розділ започатковує стаття Ігоря Юдкіна-Ріпуна «Готика Іва-
на Франка», у якій автор роз’яснює, як прийоми повчальних дидактичних 
мотивів релігійної лірики та мотиви мучеництва із житій святих проявили-
ся у творчості митця. Дослідник розкриває продуктивність використання 
Іваном Франком середньовічної риторики як творчого джерела, що, вод-
ночас, є свідченням історичного буття традиції, яке виявляється в її від-
творенні й розвиткові.

Юлія Матвєєва досліджує мозаїчне панно VI ст. із зображенням ім-
ператриці Феодори з почтом із церкви Сан-Вітале (Равенна, Італія). Роз-
криваючи цільове призначення й місце тканин в інтер’єрі, суголосність ві-
зерунків на завісах та одязі персонажів, зображених на мозаїці, авторка 
реконструює сюжет, розшифровує загальний смисл композиції. Застосова-
ний підхід дозволив виявити символічну мову тканин, їх наративну роль у 
відтворенні нюансів і тонкощів ритуалу, окресленні сотеріологічних споді-
вань імператриці.

Розвідку Світлани Оляніної «Скульптурне опорядження українських 
барокових іконостасів як візуальна проповідь» присвячено реконструкції 
семантики різьблених зображень ангелів у символічній програмі іконоста-
са XVII–XVIII ст. Автор доводить, що ангельські образи мали кілька рівнів 
релігійного смислу й слугували додатковим елементом, який полегшував 
розуміння іконографічної програми іконостаса, акцентуючи літургійні та 
есхатологічні аспекти його загального символічного задуму.

Орнаментика рушника як знакова система є предметом дослідження 
Євгена Причепія. Автор аналізує образ дерева в подільських рушниках, 
виявляючи наявність глибинних архетипів (праформ), що спільні для пер-
вісної й традиційної народної культури, завдяки чому в них можна вбачати 
важливе джерело для дослідження витоків культури людства в цілому.

Тетяна Гаєвська продовжує логіко-семантичний ряд наукового пошуку 
в розвідці «Семантика обрядів у традиційних народних звичаях». Автор 
розглядає сутність ритуалу як культурного феномену, символічну при-
роду якого зберігає архаїчний релігійний досвід, та зосереджує увагу на 
обрядах-оберегах як невіддільній складовій традиційного суспільства. 

Підсумовує збірник стаття Інни Кузнєцової «Інтерпретація Тексту 
культури», у якій безперечність розуміння Тексту як системи знаків дозво-
ляє автору вирізнити поняття Світ-Текст, Текст культури, Текст гуманітар-
ної культури, Текст художньої культури / Твір мистецтва. Розуміння Світу 
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як Тексту актуалізує проблему множинності змістів семіотичного простору 
інтерпретації культури. В епоху критичного переосмислення, перевідкрит-
тя універсальних цінностей саме інтерпретація як шлях пошуку смислу 
життя через смисл Тексту культури допомагає людині в процесі подолан-
ня одномірності бінарного стереотипу (системи, що розділяє, а не синтезує)  
відновити цілісність світобачення. Такий підхід потребує особистої мораль-
ної відповідальності людини, насамперед, суб’єкта метапрофесійної спіль-
ності — ініціатора культурної комунікації, що надає морально-етичним 
вимогам фахово-засадничих ознак, пріоритетно необхідних для фахівця  
культурно-мистецької діяльності та рефлексатора етичного досвіду осо- 
бистості — митця.

Результати теоретичних досліджень українських культурологів, мис-
тецтвознавців, філософів, представлені науковій спільноті в цьому збірни-
ку, сприятимуть подальшому осмисленню та вивченню процесів культуро- 
творення в Україні та світі.

Віце-президент НАМ України,
директор Інституту культурології НАМУ,

академік НАМ України  
Юрій Богуцький
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Інтеграція України в європейсь- 
 кий і світовий культурний про-

стір потребує глибокого освоєння куль-
турних надбань людства, співпраці в 
пам’яткоохоронній сфері на міжнарод-
ному рівні й, водночас, активної попу-
ляризації національних пам’яток на 
світовій арені. 

Серед важливих міжнародних до- 
кументів, якими регламентується спів-
робітництво країн світу в пам’яткоохо- 
ронній сфері, уже майже 45 років зали-
шається Конвенція про охорону всесвіт-
ньої культурної і природної спадщини, 
ухвалена Генеральною конференцією 
Організації Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури (UNESCO) 16 
листопада 1972 р. За цей час Конвен-
цію ратифікували й визнали понад 140 
країн світу. Приєдналася до Конвенції 
й Україна в жовтні 1988 р. 

Усвідомлюючи значущість культур-
них надбань, держави-учасниці Конвен-
ції визнають, що спадщина належить 
світовій цивілізації, для охорони якої усе 
міжнародне співтовариство зобов’язане 

співпрацювати й створити умови колек- 
тивної охорони пам’яток. Водночас кож- 
на держава має визнавати, що зобов’я- 
зання забезпечувати виявлення, охоро-
ну, популяризацію культурної та при-
родної спадщини, яка знаходиться на 
її території, покладається насамперед 
на неї. Зважаючи, що охорона на націо-
нальному рівні буває недостатньо ефек-
тивною у зв’язку з браком фінансових, 
наукових і технічних ресурсів країни, 
на території якої знаходяться пам’ятки, 
Конвенцією передбачено використання 
міжнародної допомоги та співпраці. Із 
цією метою при UNESCO було створено 
Міжнародний комітет з охорони всесвіт-
ньої культурної та природної спадщини 
(Комітет всесвітньої спадщини). Серед 
його обов’язків — формування Списку 
найвизначніших пам’яток світової куль-
тури. Пропозиції щодо включення об’єк- 
тів до Списку всесвітньої культурної та 
природної спадщини подаються держа- 
вами — сторонами Конвенції. Коміте-
том всесвітньої спадщини визначено 
критерії та механізм добору пам’яток. 
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До Списку можуть бути запропоновані 
як окремі пам’ятки, так і ансамблі та 
комплекси або визначні місця, що ста-
новлять виняткову історико-культур- 
ну цінність, репрезентують визначний 
творчий здобуток людської діяльності, 
є унікальним свідченням історичного 
минулого, високомистецькими творами 
й істотно вплинули на подальший роз-
виток культури і мистецтва. 

Надзвичайно важливими умовами 
внесення до Списку є критерій автен- 
тичності матеріальної субстанції пам’я- 
ток і зобов’язання та спроможність від-
повідної країни забезпечити на держав- 
ному рівні належну схоронність об’єкта.

Звертаємо увагу, що ця Конвенція й 
відповідні критерії добору об’єктів куль-
турного надбання стосуються виключно 
пам’яток матеріальної культури, бо, 
згідно з ухваленою у 2003 р. Генераль-
ною конференцією UNESCO й ратифі-
кованою Україною в 2008 р. Конвенцією 
про охорону нематеріальної культурної 
спадщини, визначено інші підходи до 
оцінки пам’яток. У цій статті питання 
охорони пам’яток нематеріальної спад-
щини не розглядаються. 

У доборі пам’яток до Списку все- 
світньої культурної та природної спад-
щини Комітет всесвітньої спадщини 
тісно співпрацює з іншими міжнарод-
ними організаціями — зокрема, Між-
народною радою з питань пам’яток і 
визначних місць (ICOMOS), Міжнарод-
ним центром збереження із реставрації 
культурних цінностей (ICCROM), Між-
народним союзом з питань охорони при-
роди UICN та іншими. Пропозиції щодо 
занесення пам’яток до Списку всесвіт-
ньої культурної та природної спадщини 

подаються відповідними державними 
органами за участю національних комі-
тетів ICOMOS і UICN; для фахової оцін-
ки запропонованих до Списку пам’яток 
також запрошують експертів ICOMOS і 
UICN.

На сьогодні до світової скарбниці 
культурних і природних надбань уві-
йшли єгипетські піраміди, Акрополь 
у Афінах, руїни Карфагена і Баальбе-
ка, Великий китайський мур, мавзо-
лей Тадж-Махал, водоспад Вікторія, 
пам’ятки Риму, історичні міста — Вене-
ція, Флоренція, Краків і багато інших 
пам’яток, загалом понад 1000 об’єктів 
різних країн світу.

Маємо зазначити, що в цьому Спис-
ку є й такі відомі пам’яткові ансамблі 
та пам’ятки України, як собор Св. Софії 
Київської з прилеглими монастирськи-
ми спорудами та Києво-Печерська лав-
ра в одній номінації, історичний центр 
міста Львова, резиденція митрополи-
тів Буковини і Долмації в Чернівцях, 
стародавнє місто Херсонес, дерев’яні 
церкви Карпатського регіону України і 
Польщі, а також геодезична Дуга Стру-
ве (транскордонна номінація 10 країн) 
і букові праліси Карпат (транскордон-
на номінація України і Словаччини). 

Софійський собор із комплексом мо-
настирських споруд і ансамбль Києво- 
Печерської лаври стали у 1998 р. пер-
шою українською номінацією в Списку 
всесвітньої культурної та природної 
спадщини UNESCO. 

Собор Св. Софії (іл. 1) було закла-
дено за князювання Ярослава Мудро-
го в 1017 р. на честь його перемоги над 
печенігами. На думку багатьох дослід-
ників, спорудження храму завершено 
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1037 р. Це був головний митрополичий 
собор Київської Русі, де відбувалися різ- 
ні урочистості, важливі державні цере-
монії; тут було засновано першу бібліо- 
теку. Храм став усипальницею бага- 
тьох князів; уцілів, зокрема, мармуро-
вий саркофаг Ярослава Мудрого. 

Первісно, за планувально-просто- 
ровою організацією, це був п’ятинаво- 
вий п’ятиапсидний тринадцятиверхий 
хрещатобаневий храм з відкритими га-

лереями із заходу, півдня і півночі та 
двома баштами на західному фасаді зі 
сходами, що вели на хори.

Починаючи з першої половини 
XVII ст. й до початку XVIII ст. будівля 
собору Св. Софії, після неодноразових 
руйнувань і занепаду, перебудовується 
й набуває барокового вигляду, увінчу-
ється одинадцятьма грушоподібними 
верхами; водночас оновлена форма спо- 
руди в своїй матеріальній основі зберег- 

Іл. 1. Собор Св. Софії в м. Київ. 1037 р. Загальний вигляд
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Іл. 2. Інтер’єр собору Св. Софії в м. Київ
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ла значну частину первісної будівлі. 
Майже без змін такий вигляд собору 
дійшов до наших днів. 

В інтер’єрі храму Св. Софії (іл. 2)
збереглося близько 260 кв. м мозаїк і 
300 кв. м фресок періоду Київської Русі. 
Мозаїчні розписи вкривають площини 
головного вівтаря та центральної бані. 
Унікальну мистецьку цінність станов- 
лять, зокрема, мозаїчні зображення 
Христа Вседержителя і Богоматері Оран- 
ти. Фрескові розписи з багатофігурними 
композиціями, окремими постатями та 
орнаментами добре збереглися у цент-
ральній наві та вежах собору. 

Собор Св. Софії є головним храмом 
ансамблю Софійського монастиря, до 
складу якого входять зведені наприкін-
ці XVII–XVIII ст. дзвіниця, митропо- 
личий будинок, трапезна церква, бра-
ма Заборовського та інші споруди, 

згармонізовані між собою бароковою 
ліпниною.

Те, що цей унікальний ансамбль 
органічно поєднує пластику архітек-
турних форм і монументальні образи 
живопису XI–XVIII ст., й стало підста-
вою занесення пам’яткового ансамблю 
до Списку об’єктів світової культурної 
спадщини UNESCO. 

В одній номінації з ансамблем со- 
бору Св. Софії в Києві поєднувалося  
подання на внесення до Списку світової 
культурної та природної спадщини ан-
самблю споруд Києво-Печерської лав- 
ри. Величний ансамбль Києво-Печер- 
ської лаври (іл. 3) складається з трьох 
локальних ансамблів — Верхньої лав-
ри, Ближніх і Дальніх печер Нижньої 
лаври. Започатковано монастир у XI ст. 
на Дальніх печерах ченцями Антонієм 
та Феодосієм. Першою мурованою спо-

Іл. 3. Києво-Печерська лавра. Загальний вигляд. XI — початок XX ст. 
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рудою на території Верхньої лаври в 
1072–1078 роках постав собор Успіння 
Пресвятої Богородиці. Спочатку він був 
хрещатобаневий, шестистовпний, три-
навовий із трьома апсидами та одноба-
невим завершенням над середохрестям. 
Собор неодноразово руйнували та від-
будовували. Унаслідок значних перебу-
дов у XVII–XVIII ст. зовнішній вигляд 
храму і його інтер’єрів істотно змінив-
ся. Завдяки розкішному архітектурно-
пластичному трактуванню стін, виточе-
ним лініям завершень храм став одним 
із шедеврів архітектури українського  
бароко. Таким залишався собор до 
1941 р., коли його було висаджено в по-
вітря. В результаті проведених дослід-
ницьких і відбудовних робіт пам’ятку в 
2000 р. було відновлено та повернуто в 
лоно української культури. 

Із перших років існування собору 
Успіння Пресвятої Богородиці навколо 
нього почали зводити й інші муровані 
будівлі монастиря, серед яких визна-
чальними у формуванні ансамблю є 
Троїцька надбрамна церква, церква 
Всіх Святих, дзвіниця Успенського со-
бору та інші пам’яткові об’єкти. 

Троїцька надбрамна церква (іл. 4)  
є важливою складовою будівлею ан- 
самблю Києво-Печерської лаври. Зве-
дення її розпочалося 1106 р. з метою 
створення головної монастирської бра-
ми та церкви. Споруда має два яруси: 
перший — це проїзд на подвір’я монас-
тиря, на другому власне розміщується 
церква. За типологічними ознаками —  
це хрещатобаневий чотиристовпний 
тринавовий одноверхий храм, харак-
терний для Київської Русі цієї доби. 

Церква неодноразово зазнавала 

ремонтів. Барокового вигляду набула 
внаслідок перебудови в 30–40-х ро-
ках XVIII ст. Тоді ж художники Лавр-
ської іконописної майстерні виконали 
настінні розписи в інтер’єрі храму. Ви- 
шуканим мереживом різьблення при-
крашено й іконостас церкви, створе-
ний майстрами із Чернігівщини. Зов- 
нішній стінопис храму виконаний в 
1742–1744 роках. Троїцька надбрамна 
церква є унікальною пам’яткою син-
тезу архітектури й монументального 
живопису. 

Церква Всіх Святих над Економіч-
ною брамою Києво-Печерської лаври  
(іл. 5) зводилася у 1696–1698 роках  
одночасно з будівництвом оборонних 
мурів. У творенні об’ємно-просторової 
структури храму виразно віддзеркалю-
ються традиції народного дерев’яного 
будівництва. П’ятикамерна споруда, що  
в плані прочитується як рівнораменний 
хрест, завершується п’ятьма грушопо-
дібними банями на високих восьми- 
гранних підбанниках, із яких цент- 
ральна, більша і вища, домінує в ком-
позиції об’ємів. Тиньковані білі стіни й  
пишний тектонічний декор, у поєднан- 
ні з пластикою форм завершень, покри-
тих позолотою, створюють неперевер-
шену гармонію світла й тіні, надають 
храмові надзвичайної мальовничості. 
Гармонія панує й у інтер’єрі церкви, 
де висотно розкритий простір кожної 
її частини підпорядковано загальній  
ідеї — динамічній композиції об’ємів, 
спрямованій у небесну височінь. 

Після ремонту будівлі 1906 р. в 
інтер’єрі храм розписали художники 
Лаврської школи під керівництвом 
І. Їжакевича. 
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Іл. 4. Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври. 1106 р. 
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Іл. 5. Церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври. 1696–1698 роки
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Іл. 6. Дзвіниця Успенського собору Києво-Печерської лаври. 1731–1747 роки 
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Церква Всіх Святих є унікальною 
пам’яткою мурованої архітектури, в 
якій органічно поєдналися традиції на-
родної архітектурної творчості й високо-
го професійного мистецтва доби україн- 
ського бароко. 

Велика Лаврська дзвіниця (іл. 6) 
є домінантою всього ансамблю Києво-
Печерського монастиря й відіграє важ- 
ливу роль у формуванні панорами Киє- 
ва з лівого берега Дніпра. Її висота ся-
гає 96,5 м.

Мурована дзвіниця була зведена в 
1731–1744 роках за проектом архітек-
тора Й.-Г. Шеделя на основі проектної 
композиції архітектора Ф. Васильєва. У 
реалізації проекту також брали участь 
лаврські зодчі С. Ковнір, І. Рубашев-
ський, І. Горох та інші.

Чотириярусна баштова споруда в 
плані восьмигранна; діаметр на рівні 
першого ярусу становить 28,8 м. Угору 
діаметр кожного ярусу зменшується, й 
дзвіниця грушоподібної форми увінчу-
ється банею з маківкою і хрестом. Висо-
копрофесійне застосування класичної 
ордерної системи у вирішенні форми 
дзвіниці дозволило майстрові створити 
не тільки унікальну висотну споруду, а 
й напрочуд пластичний, легкий і вод-
ночас тектонічний твір архітектурного 
мистецтва. 

Велика Лаврська дзвіниця є не 
лише визначною пам’яткою архітекту-
ри та інженерної думки, а й, разом з 
іншими спорудами монастиря, відіграє 
важливу роль у формуванні вертикаль-
ної композиції міста. 

Визнана світовим співтовариством 
унікальність ансамблю Києво-Печерсь- 
кої лаври, в органічному поєднанні з 

дніпровськими пагорбами, стала важ-
ливим фактором занесення його до 
Списку світового надбання. 

Підготовку документації на номі-
нації «Історичний центр міста Львова» 
розпочав на початку 90-х років мину-
лого сторіччя колектив фахівців інсти-
туту «Укрзахідпроектреставрація» під 
керівництвом І. Могитича. Активну 
підтримку в проведенні міжнародних 
наукових конференцій та інших захо-
дів із залученням експертів з різних 
країн робочій групі надавали Україн-
ський національний комітет ICOMOS, 
керівництво львівської мерії. І тільки у 
1998 р. Комітетом всесвітньої спадщи-
ни UNESCO номінація була підтрима-
на й внесена до Списку. 

Старовинне місто Львів, заснова-
не князем Данилом Галицьким у се-
редині XIII ст., зазнавало численних 
спустошень, знову відбудовувалося й 
поставало в оновленій красі. Еволюціо- 
нуючи на корінні місцевих традицій та 
перебуваючи під впливом європейських 
досягнень містобудування й архітекту-
ри, сформувалася просторова структу-
ра міста, в якому органічно поєдналися 
споруди різних історичних епох — го-
тики, ренесансу, бароко, класицизму, 
модерну тощо. 

Серцевиною львівського середмі- 
стя є площа Ринок, з якою органічно 
поєднуються високомистецькі ансамблі 
Успенської церкви, кафедрального кос-
телу Вознесіння Пресвятої Діви Марії, 
монастиря бернардинів, Вірменського 
собору та інших. 

Площа Ринок у Львові (іл. 7) за всіх  
часів була важливим осередком торгів- 
лі і громадського життя міста. Забудо-
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ва її почала формуватися доволі давно. 
Як свідчать розчищені фрагменти го-
тичних мурувань, кам’яні будівлі тут 
зводили ще в XV — на початку XVI ст. 
На розплануванні площі позначилися 
засади Маґдебурзького права, відповід-
но до якого в центрі площі розміщува-
лася ратуша, а по периметру — щільна 
житлова забудова. Обмаль території та 
вартість земельних ділянок спонукали 
до певної регламентації забудови. Три- 
та чотириповерхові кам’яниці розбудо- 
вували в глибину ділянок, а на площу 
дозволялося орієнтувати лише вузькі 
фасади — на ширину трьох вікон. У пер- 
ших поверхах розміщували крамниці, 
а у верхніх — помешкання власників. 

Забудова площі Ринок, що зберег- 

лася до наших днів, сформувалася піс-
ля пожежі 1527 р. й поєднує пам’ятки 
житлової архітектури XVI–XIX ст. Най-
давніші з кам’яниць, зведених заново 
чи на рештках попередніх мурувань, 
позначені ренесансною стилістикою, за- 
стосуванням характерної ордерної сис-
теми та пластичного трактування дета-
лей. Найбільш виразними будинками 
цієї доби є так звана Чорна кам’яниця, 
будинок Корнякта, будинок венеційсь- 
кого консула та інші. 

Зразком барокових кам’яниць пло-
щі Ринок є будинок Любомирських. А 
ознаки класицистичної архітектури 
чітко проглядаються в будинку комен- 
данта львівської фортеці Ф. Коритов-
ського. Незважаючи на різностильове  

Іл. 7. Ансамбль площі Ринок у м. Львів. XV–XIX ст.
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Іл. 8. Ансамбль Успенської церкви у м. Львів. XVI–XVII ст.
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Іл. 9. Каплиця Трьох Святителів у м. Львів



Частина перша. ЗбЕРЕЖЕннЯ І ТРАнСЛЯЦІЯ ХУДОЖнІХ КОДІВ 26   ■

пластичне трактування фасадів пам’ят-
кових кам’яниць, забудова площі, за-
вдяки чіткій структуризації та висотній 
регламентації, вражає композиційною 
цілісністю й гармонією. Пластика форм,  
позначених патиною часу, створює ат-
мосферу неперервності розвитку люд-
ської культури й духовності. 

У 1793 р. до історично сформовано-
го утворення, з метою посилення його 
значення як громадського культурного 
центру міста, на кутах площі Ринок по-
будували фонтани зі статуями Амфі-
тріти, Адоніса, Діани та Нептуна. А в 
1827–1835 роках в центрі площі звели 
велику будівлю ратуші, яку після по-
жежі 1848 р. відновили, та перебудува-
ли годинникову вежу. 

Площа Ринок є не тільки своєрід- 
ним зібранням пам’яток житлової ар-
хітектури кількох епох, а й унікальною 
пам’яткою урбаністики, до якої тяжі- 
ють інші локальні ансамблі міста, пере-
дусім ансамбль Успенської церкви, що 
поєднує три унікальні споруди: дзвіни-
цю (так звану вежу Корнякта), власне 
Успенську церкву та каплицю Трьох 
Святителів.

Успенська церква (іл. 8) є голов-
ною спорудою ансамблю. Її будівництво 
розпочав архітектор П. Римлянин, зго-
дом до її спорудження будо залучено 
архітекторів В. Капіноса і А. Прихиль-
ного. Завершення будівництва зафік-
совано написом на південному вході — 
1629 р. За планувальною структурою 
храм складається з трьох приміщень: 
бабинця, тридільної нави з чотирма 
стовпами та вівтаря — напівциркуль-
ної апсиди. Кожне з приміщень завер-
шується самостійною банею, подібно до 

традиційних дерев’яних церков. Три-
дільність храму чітко простежується у 
трактуванні зовнішньої форми спору-
ди. Стримане застосування ренесанс-
них елементів пластики надає храмо-
ві суворої урочистості. Це унікальна 
пам’ятка української мурованої храмо-
вої архітектури, в якій органічно поєд-
нано традиції національного зодчества 
і впливи архітектури італійського Ре-
несансу. 

Каплиця Трьох Святителів (іл. 9) —  
одна з органічних складових споруд 
ансамблю Успенської церкви — харак- 
терний приклад наслідування тради-
цій народного дерев’яного будівництва 
в архітектурі мурованого храмового зод-
чества. За об’ємно-просторовою струк- 
турою каплиця нагадує традиційні 
дерев’яні храми. Особливу мистецьку 
цінність має архітектурно-пластичне 
різьблення по каменю з ренесансними 
мотивами. Патина часу, що «пофарбу- 
вала» білосніжні блоки вапняків, із 
яких побудовано споруду, дає змогу від-
чути плин часу. 

Над зведенням дзвіниці в 1572–
1578 роках працював архітектор Петро 
Барбон за участі Павло Римлянина, а 
фінансував будівництво львівський ку- 
пець грецького походження К. Корнякт 
(звідси й назва — вежа Корнякта). За-
гальна висота чотириярусної споруди —  
близько 66 м, отож вона є не тільки до-
мінантою ансамблю Успенської церкви, 
а й важливою складовою просторової 
композиції історичного центру міста 
Львова. 

Комплекс споруд Успенської церк-
ви — унікальний твір ренесансної ар-
хітектури, побудований на традиціях 
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Іл. 10. Ансамбль кафедрального костелу в м. Львів. XIV–XV ст.
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українського зодчества. Структурно та 
композиційно поєднується з площею  
Ринок і кафедральний костел (іл. 10), 
будівництво якого тривало з 1360 й 
до 1479 р. Надалі його неодноразово 
ремонтували та перебудовували — зо-
крема, після пожежі 1527 р., у 1760–
1778 роках; починаючи з 90-х років 
XIX ст. й до 1930-х років проводилися 
реставраційні роботи.

Давня частина костелу, що зберег- 
ла готичну стилістику, — це мурова-
ний із цегли тринавовий чотиристовп-
ний об’єм, до якого зі сходу прилягає 
видовжений гранчастий з контрфорса-
ми пресбітерій; із заходу, на північно-
му боці — висока башта-дзвіниця,  яка 
сприймається асиметрично, бо другу 
башту з різних причин не добудували. 
В інтер’єрі храму хрещаті склепіння 
перекриттів, високі стрілчасті вікна 
апсидної частини з вітражами, висотне 
розкриття внутрішнього простору ство-
рюють атмосферу готичного середньо-
віччя. 

Ще з XVI ст. до бічних нав костелу 
заможні міщани почали прибудовува-
ти каплиці з невеликими вівтарями та 
скульптурними надгробками. Серед них  
найбільш відомі каплиці Кампіанів і 
Боїмів. Будівництво усипальні роди-
ни Кампіанів було розпочато за участі 
архітекторів П. Римлянина та В. Ка- 
піноса наприкінці XVI ст., а завершене 
1629 р. Квадратне у плані приміщення 
із входом з костелу та склепінчастим 
покриттям прилягає до північної стіни 
нави. Інтер’єр каплиці вражає високо-
мистецькими творами скульптури та 
декоративної пластики, виконаними в 
ренесансній стилістиці. 

Каплиця Боїмів (іл. 11) розташова- 
на окремо й свідчить про існування в 
минулому цвинтаря біля костелу. Це  
була усипальня доволі заможного львів-
ського купця Георгія Боїма та його ро-
дини. Мурована з пісковика, квадратна 
у плані споруда завершується банею на 
широкому восьмигранному підбаннику. 
Імовірно, у 1606–1611 роках було зве-
дено лише будівлю. Наступний етап, 
пов’язаний із виконанням скульптурно-
го декору, належить до 1611–1615 років, 
коли різьбленням по каменю та скуль-
птурними зображеннями споруда була 
декорована зовні та в інтер’єрі. Компо-
зиційною цілісністю і виконавською до-
вершеністю позначене пластичне вирі-
шення західного фасаду каплиці. Поза 
сумнівом, пам’ятка є зразком синтезу і 
скульптурної пластики, що так харак-
терно для традицій мистецтва епохи 
Ренесансу. 

Комплекс монастиря бернарди-
нів, що формувався упродовж століть, 
також відіграє важливу роль у просто-
ровому ансамблі міста Львова. Компо-
зиційною домінантою монастирського 
утворення є костел Св. Андрія (іл. 12) 
з високою вежею, корпуси келій, дзві-
ниця, ротонда над колодязем, пам’ятна 
колона, а також оборонний мур із Гли-
нянською баштою.

Будівництво костелу Св. Андрія 
було розпочато під керівництвом архі-
тектора П. Римлянина у 1600 р.; згодом, 
у 1613 р., продовжив зведення храму 
А. Прихильний. За розплануванням та 
об’ємно-просторовим вирішенням храм  
належить до базилікальних тринаво- 
вих шестистовпних, з видовженою гран- 
частою апсидою. Низькі бічні нави 
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Іл. 11. Костел Св. Андрія ансамблю монастиря бернардинів у м. Львів. XVI–XVIII ст.
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Іл. 12. Каплиця Боїмів у м. Львів. 1606–1615 роки
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перекриті хрещатими склепіннями, а 
центральна — висока і вдвічі ширша 
за бічні — коробовим. На продовжен-
ні в східному напрямку північної нави 
зведено високу вежу-дзвіницю, яка за-
вершується шоломоподібною банею та 
увінчується ліхтариком. Як і фронтон 
головного фасаду костелу, декоративно-
пластичне трактування вежі позначе-
не стилістикою пізнього Ренесансу — 
маньєризму з відголосками готики, на 
відміну від двох нижніх ярусів фасаду 
костелу, витриманого в традиціях архі-
тектури Ренесансу. 

Ренесансні тенденції збереглися в 
організації внутрішнього простору хра- 
му, проте декоративно-пластичне опо-
рядження інтер’єру має бароковий ха-
рактер. 

Суголосною до стилістики костелу 
є встановлена 1736 р. перед фасадом 
храму пам’ятна колона, яку раніше 
увінчувало скульптурне зображення 
бернардинського святого Яна з Дуклі. 

Корпуси келій на три-чотири повер-
хи, будівництво яких розпочалося одно-
часно з костелом у 1600 р., утворюють 
квадратний у плані двір, що прилягає 
до північної стіни костелу. Частково збе-
реглися зведені на початку XVII ст. обо-
ронні мури та Глинська башта (реставро- 
вані в 70-х роках минулого століття), що 
стали органічною складовою монастир-
ського комплексу. До оборонних мурів 
прилягає двоярусна, квадратна в плані 
дзвіниця, зведена в 1733–1734 роках. 

Костел і споруди монастиря бер-
нардинів є не тільки визначними 
пам’ятками архітектури, унікальним 
локальним ансамблем, а й пам’яткою 
урбаністики як важлива складова до-

мінант просторового каркасу середньо-
вічної частини міста.

Історичні та мистецькі риси й ін- 
ших численних ансамблів і комплексів 
історичної частини міста, зінтегровані 
спільними особливостями історичного  
розвитку міського утворення та архітек- 
турно-пластичним вирішенням забудо- 
ви, забезпечують цілісність урбаністич-
ного організму. Поєднані загальною 
ідеєю розбудови центру та умовами 
історичного розвитку міста, локальні 
ансамблі органічно зливаються в єдине 
ціле — макросередовище, у якому не-
можливо розділити об’єкти забудови на 
пам’ятки і непам’ятки, де всі складові 
історичної частини міста є важливими 
у формуванні середовища середмістя. 
Історичний центр міста Львова як хра-
нитель унікального середовища, яке 
увібрало високий мистецький дух ба-
гатьох поколінь мешканців міста й на-
сичене глибинною історичною минув-
шиною, внесений до Списку всесвітньої 
культурної спадщини UNESCO. 

Після внесення до Списку все- 
світньої спадщини UNESCO історично-
го центру міста Львова (1998 р.), Дуги 
Струве (2005 р.) і номінації «Букові 
праліси Карпат» (2007 р.), 2011 р. Комі-
тет всесвітньої культурної та природної 
спадщини на своєму засіданні схвалив 
пропозицію України про долучення до 
світової спадщини ансамблю споруд ко-
лишньої Резиденції митрополитів Бу-
ковини і Далмації в Чернівцях (іл. 13). 

Ансамбль споруд, що поєднує па-
лац митрополита, семінарський кор- 
пус, семінарську церкву, монастирсь- 
кий корпус та інші споруди, створений 
за проектом архітектора Й. Главки 
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Іл. 13. Резиденція митрополитів Буковини й Далмації у м. Чернівці. Семінарська церква. 1863–1882 роки
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Іл. 14. Резиденція митрополитів Буковини й Далмації в м. Чернівці. Митрополичий корпус
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в 1863–1882 років. Для зведення бу- 
дівель виникла потреба в організації 
цегельного та керамічного підпри-
ємств, відкритті кар’єрів для добуван-
ня каменю. 

Головною спорудою комплексу є 
митрополичий палац — двоповерхова 
симетрична, з трьома ризалітами бу-
дівля, з яких центральний підкреслює 
головну вісь утворення. Тут на друго-
му поверсі розміщувалися канцелярія, 
зал засідань, бібліотека, покої митро-
полита, домова церква (означена в 
екстер’єрі банею) та інші приміщення. 

Семінарський корпус за розплану- 
ванням П-подібний, сполучається че- 
рез бічні крила із семінарською церк-
вою. Храм є композиційною домінан-
тою всього комплексу споруд резиден- 
ції митрополита. У плані церква пря-
мокутна з напівциркульною апсидою 
п’ятибанева, тринавова. На кутах пря-
мокутника — чотири масивні пілони, 
які через систему попружних арок ство- 
рюють основу для величної централь-
ної бані на високому підбаннику та чо-
тирьох менших — наріжних. 

Монастирський корпус розміщено 
через двір навпроти семінарського.

За стилістикою всі будівлі комп-
лексу ідентичні, вирішені в неороман- 
тичних формах із застосуванням ро-
манських і візантійських архітектурно-
пластичних мотивів і регіональних бу-
дівельних традицій. 

Ансамбль Резиденції Буковини й 
Далмації митрополитів як унікальна  
пам’ятка доби ретроспективізму та як  
неперевершений зразок синтезу архі- 
тектури й монументального і декора- 
тивно-ужиткового мистецтва був внесе- 

ний до Списку об’єктів світової куль-
турної спадщини UNESCO. 

Ініціатива щодо внесення до Спис-
ку всесвітньої культурної спадщини 
пам’яток дерев’яної храмової архітекту-
ри України належить Українському на- 
ціональному комітетові ICOMOS і була 
порушена ще наприкінці 90-х років 
минулого століття. Пропозиція, під-
тримана львівським осередком УНК 
ICOMOS та схвалена Міністерством 
культури України, отримала практич-
не втілення в підготовці необхідної до-
кументації групою пам’яткоохоронців 
під керівництвом професора М. Бевза. 
Згодом до цієї ідеї приєдналася поль-
ська пам’яткоохоронна громадськість, 
запропонувавши спільну транскордон-
ну номінацію «Дерев’яні церкви Кар-
патського регіону України та Польщі». 
Шляхом проведення низки спільних 
наукових конференцій і семінарів, на-
турних обстежень численних пам’яток 
дерев’яного храмобудування України і  
Польщі визначено перелік об’єктів, що 
містив 16 дерев’яних церков — 8 від 
України і 8 від Польщі, розташованих 
у Львівській, Івано-Франківській і За-
карпатській областях та на прикордон-
них територіях Підкарпатського і Ма-
лопольського воєводств Польщі. 

У червні 2013 р. Комітет всесвіт-
ньої спадщини ухвалив внесення до 
Списку всесвітньої культурної та при-
родної спадщини номінацію «Дерев’яні 
церкви Карпатського регіону України і 
Польщі» — зокрема, від української сто- 
рони до цього Списку увійшли церкви 
Святого Духа в с. Потелич, Пресвятої 
Трійці в м. Жовква, Святого Юрія в 
м. Дрогобич, Собору Пресвятої Богоро-
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диці в с. Матків Львівської обл., Свято-
духівська церква в м. Рогатин,  Різдва 
Пресвятої Богородиці в с. Нижній Вер-
біж Івано-Франківської обл., Вознесен- 
ська (Струківська) церква в смт Ясіня, 
церква Архангела Михаїла в с. Ужок 
Закарпатської обл. Безперечно, назва-
ні пам’ятки не розкривають усього роз-
маїття традицій і культури українсько-
го дерев’яного храмобудування навіть 
на теренах Прикарпаття і Карпат. Про-
те як хранителі найдавніших і глибин-
них традицій храмового будівництва 
вони репрезентують кілька шкіл регіо-
ну — зокрема, Опілля, Бойківщини та 
Гуцульщини. 

До найдавніших храмових спо-
руд опільської школи, що увійшли до 
Списку, належать церкви в с. Потелич 
та м. Рогатин. 

За історичними даними, церква 
Св. Духа в с. Потелич (іл. 15) побудова-
на в 1502 р. Спочатку це був тризрубо-
вий одноверхий храм, де квадратний в 
плані центральний зруб завершувався 
чотиригранним наметовим дахом із од-
ним заломом, а квадратний бабинець і 
гранчастий п’ятистінний вівтар із ма-
ленькими приміщеннями з боків пере-
кривалися похилими дахами. У 1736 р.  
після ремонту, проведеного майстром 
Казимиром Домініковичем, було пере- 
будовано верх над вівтарем, унаслідок 
чого приміщення отримало восьми-
гранне наметове покриття з бароковою  
банею. Храм став двоверхим і практич-
но в такому вигляді зберігся до наших 
днів. Незважаючи на певні зміни в 
об’ємно-просторовому вирішенні, заду- 
маний майстром початковий компози-

Іл. 15. Святодухівська церква в с. Потелич Львівської обл. 1502 р. Загальний вигляд
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Іл. 16. Святодухівська церква в с. Потелич. Фрагмент стінопису
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ційний мотив горизонтальних члену-
вань, створюваний розлогим піддаш-
шям на кронштейнах і звисами дахів, 
визначає характер споруди. 

Святодухівська церква в Потели-
чі як одна з найдавніших донесла до 
нас форми та архітектурно-мистецькі 
прийоми дерев’яного храмового будів-
ництва України. Але не тільки цим 
визначається її значущість. Унікальну 
мистецьку цінність становлять іконо-
стас і стінопис, що збереглися у храмі. 
Настінний живопис уцілів на півден-
ній, північній та, частково, західній 
стінах нави, а також на південній стіні 
бабинця. 

Настінні розписи потелицької 
церкви (іл. 16), виконані близько 1620 
року, демонструють високу духовність 
народу і творчу самобутність майстрів. 
Вони належать пензлю не одного, а 

кількох художників, об’єднаних у ар-
тіль, керівником якої міг бути Іван 
Маляр, що мешкав у Потеличі в 1620-х 
роках. Розписи храму Святого Духа — 
це послідовно викладена розповідь у 
вигляді окремих сюжетів про земний 
подвиг і страждання Ісуса Христа і 
Богородиці. Значне місце в стінопису 
посідають сцени «Страсті» та «Опла-
кування»: сцени «Страсті» розміщено 
на північній стіні нави у п’ять рядів 
з-понад двадцятьма сюжетами, серед 
яких «В’їзд в Єрусалим», «Тайна вече-
ря», «Знущання із Христа», «Христос 
на суді», «Коронування терновим він-
ком», «Розп’яття», «Зняття з хреста», 
«Покладання до гробу», «Воскресіння» 
та інші. Центральне місце в композиції 
стінопису посідає сцена «Успіння Бого-
родиці». 

Отже, стінопис Святодухівської 

Іл. 17. Святодухівська церква в м. Рогатин Івано-Франківської обл. 1598 р. Загальний вигляд
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церкви в Потеличі, що суцільно вкри-
ває стіни, органічно пов’язаний із архі- 
тектурним вирішенням інтер’єру хра-
му, а його декоративна система та вико- 
навська манера засвідчують глибокий 
зв’язок майстра із традиціями народно-
го мистецтва. 

Дещо пізніше від потелицько-
го храму побудована Святодухівська 
церква в Рогатині (іл. 17) — вірогідно, 
наприкінці XVI ст. У своїй основі це 
тризрубовий одноверхий храм, де цент- 
ральний, квадратний у плані зруб —  
нава — перекрито чотиригранним на-
метовим верхом із двома заломами. 
Гранчасті п’ятистінні бабинець і ві-
втар завершуються відповідно дво- та 
п’ятисхилими дахами, що переходять у 
піддашшя. Сучасний вигляд пам’ятки 
сформувався внаслідок кількох пере-
будов і ремонтів — передусім завдяки 
прибудові дзвіниці, котра раніше стоя-
ла окремо, на березі річки Гнила Липа. 
Загроза зсуву ґрунту, а отже і дзвіниці 
спонукала перенести її в 1675 р. на те-
перішнє місце та прибудувати до захід-
ної стіни бабинця. Тоді ж до бабинця 
з південного боку влаштували вхідні 
двері. Як і зовнішні форми храму, його 
інтер’єр, побудований на висотному 
розкритті внутрішнього простору нави, 
простий і лаконічний. Однак величний 
п’ятиярусний іконостас (іл. 18) надає 
йому особливої урочистості. Створений 
у 1648–1650 роках іконостас церкви  
позначений високим професіоналіз- 
мом майстрів різьблення і живопису, 
їхніми глибокими знаннями народних 
традицій. 

Іконостас має чітку й урівноважену  
архітектонічну структуру різьбленого 

каркаса, визначеного канонічною сис-
темою розміщення сюжетів. Рельєфне 
різьблення колонок, характер завер-
шень, загалом композиційна гармонія 
іконостаса засвідчують відданість май-
стрів стилістиці мистецтва доби Рене-
сансу. На цьому тлі вирізняються хіба 
що Царські врата, в наскрізному різьб- 
ленні яких відчутні риси бароко. Але 
саме завдяки їм увага акцентується 
на головній осі храму та іконостасі. По 
центру над Царськими вратами роз-
міщено ікону «Тайна вечеря», вище по 
вертикалі — «Деісус» та «Знамення», а 
над усім — «Розп’яття».

У намісному ярусі іконостаса Свя-
тодухівської церкви по обидва боки від 
царських врат розміщено ікони «Спа-
ситель» і «Богоматір», а також наміс-
ні ікони — «Старозавітна Трійця» та 
«Зішестя Святого Духа». Наступні три 
яруси — празниковий, апостольський 
та пророчий — по шість з кожного боку 
від центру, на одну ікону зміщуються 
на бічні стіни. Празникові ікони утво-
рюють своєрідний фриз, який слугує 
основою ритмічного ряду видовже-
них у аркових окресленнях постатей 
апостолів. Завершується вертикальна 
композиція образами пророків у кар-
тушних обрамленнях. Отже, іконостас 
церкви Святого Духа в Рогатині — це 
унікальне мистецьке явище. Завдяки 
органічному поєднанню архітектурних 
форм, рельєфного різьблення та живо-
пису ікон храм є визначною пам’яткою 
української національної культури. 

До найдовершеніших зразків хра-
мових споруд опільської школи нале-
жить церква Пресвятої Трійці в Жовкві 
(іл. 19), споруджена 1720 р. За розпла-
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Іл. 18. Святодухівська церква в м. Рогатин. Фрагмент іконостаса
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Іл. 19. Церква Пресвятої Трійці у м. Жовква Львівської обл. 1720 р.



ЛЕОнІД ПРибєгА ■   41

Іл. 20. Церква Св. Юрія в м. Дрогобич Львівської обл. XVI–XVIII ст. Загальний вигляд
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нуванням та об’ємно-просторовим вирі-
шенням — це тризрубовий триверхий  
храм. Три зруби — бабинець, нава, вів- 
тар, із яких центральний, квадратний у 
плані, виконує домінантну роль у ком-
позиції споруди, завершується шоломо-
подібної форми покриттями на восьме-
риках. Широке піддашшя та суцільне 
покриття дахів і стін ґонтом посилюють 
враження цілісності й монументаль-
ності форми, а ритм горизонтальних 
членувань підкреслює урівноваженість 
об’ємів храму. 

Урочистість інтер’єру церкви дося-
гається висотним розкриттям простору 
нави, високим іконостасом із багатим 
різьбленням і яскравим живописом 
ікон. Незважаючи на загальну рене-
сансну стилістику храму, іконостас має 
бароковий характер. За композицією 
його структура підкреслено динамічна 
вгору. Круглі та овальні обрамлення 
ікон, криволінійні обриси елементів 
каркаса явно претендують на домінант-
ну роль. Ажурне рельєфне та наскріз-
не різьблення з мотивами виноградної 
лози, листя аканта, квітів тощо створю-
ють гармонію гри світла й тіні. Яскра-
вий, з декоративним відтінком живо-
пис ікон, а також трактування сюжетів 
засвідчують творчу манеру народного 
майстра. 

Церква Св. Юрія в Дрогобичі (іл. 
20) — одна з давніх споруд, що нале-
жить до опільської школи й позначе-
на впливом архітектури бароко. Точну 
дату зведення храму не встановлено, 
проте відомо, що в 1657 р. її перевезли 
до Дрогобича із с. Надіїв, розташовано-
го неподалік м. Долина. Отже, церкву 
могли збудувати, ймовірно, наприкінці 

XV–XVI ст. Уже під час повторного зве-
дення споруди на новому місці вона за-
знала певних змін. 

Суттєві перебудови відбулися у 
1678 р., коли було реконструйовано верх 
центрального зрубу та до нави прируба-
но гранчасті крилоси. В результаті на-
ступних перебудов (1692, 1708, 1711) на 
кінець XVIII ст. храм став тризрубовим з 
квадратною у плані навою з двома кри-
лосами, що прилягають до неї з півдня 
і півночі, та прирубаними гранчастими 
п’ятистінними бабинцем і вівтарем. На 
другому ярусі над бабинцем збереглися 
відкрита галерея та хори; колись тут 
була ще й Введенська каплиця. Усі три 
зруби та крилоси перекрито наметови-
ми восьмигранними верхами на восьме-
риках, увінчаними бароковими банями. 
Розлоге піддашшя на кронштейнах вів- 
таря, що за крилосами переходить у 
опасання-аркаду, не тільки посилює 
враження монолітності форми спору-
ди, а й, у поєднанні з горизонтальними 
членуваннями, що створюються звиса-
ми дахів, підкреслює пластику об’ємів. 
Гармонійна пластичність форм і визна-
чає бароковий характер церкви. 

Так само мальовничим є й інтер’єр 
храму (іл. 21, 22). У його організації 
важливе місце належить високомис-
тецьким настінним розписам, викона-
ним у наві в 1657–1659 та в 1678 р., 
а у бабинці — 1711, 1714 років. Особ- 
ливо милують око настінні розписи на- 
ви. Площини стін тут чітко поділено  
на яруси, й послідовно, сюжет за сюже- 
том, у них розкриваються земні страж-
дання Ісуса Христа і Богоматері, вод-
ночас мистецькими образами ствер-
джується перемога добра над злом, 
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Іл. 21. Церква Св. Юрія в м. Дрогобич. Фрагмент інтер’єру



Частина перша. ЗбЕРЕЖЕннЯ І ТРАнСЛЯЦІЯ ХУДОЖнІХ КОДІВ 44   ■

торжество духовної величі. Площин-
ний характер зображень органічно 
поєднується з монументальними фор-
мами інтер’єру храму, іконопису тра-
диційного багатоярусного іконостаса. 
Висотне розкриття простору нави, по-
єднаного арками-вирізами з бабинцем 
і крилосами, різьблений іконостас на-
дають інтер’єрові храму надзвичайної 
урочистості. 

Стилістично поєднується з церк- 
вою й зведена 1670 р. дзвіниця (іл. 23).  
Ця квадратна в плані чотириярусна з  
піддашшям по низу, підсябиттям, з дво- 
ма відкритими галереями споруда, що 
завершується бароковою банею, є уні-
кальним витвором народного майстра. 
Її загальна висота сягає 27 м. За своїми 
архітектурно-мистецькими характери- 
стиками дзвіниця церкви Св. Юрія не  
має собі рівних в українському дере- 
в’яному зодчестві.

Іл. 22. Фрагмент стінопису церкви Св. Юрія в м. Дрогобич Львівської обл. 

Іл. 23. Дзвіниця церкви Св. Юрія в  
м. Дрогобич Львівської обл. 1670 р.
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Іл. 24. Церква Собору Пресвятої Богородиці в с. Матків Львівської обл. 1838 р. 
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Споріднені монументальністю та 
вишуканістю форм, церква Св. Юрія та 
дзвіниця у Дрогобичі утворюють один  
із найкращих ансамблів народної де- 
рев’яної архітектури України. 

Вражають мальовничістю форм, 
гармонією з природним середовищем, 
вишуканими пропорціями та будівни-
чою майстерністю й бойківські дерев’яні 
храми. Серед найдовершеніших зразків 
бойківського храмобудування є церква 
Собору Пресвятої Богородиці у с. Мат-
ків Львівської області (іл. 24). 

Храм заклали у червні 1838 р. Його 
будівничими були, як засвідчує напис  
на одвірку південного входу, Іван 
Мельникович і Василь Іванкович. За 
час існування церква зазнала деяких 
перебудов — зокрема, були прибудова-

ні бічні приміщення до вівтаря. Однак 
загалом храм зберіг характерні ознаки 
бойківської школи. Церква в Маткові за 
планувальною структурою тризрубова. 
Центральний зруб — нава — квадрат-
ний у плані, бічні — бабинець і вів- 
тар — прямокутні, дещо видовжені. Пе-
ред входом у бабинець влаштовано від-
криту галерею. Другий вхід із півден-
ного боку — безпосередньо до нави. Усі 
три зруби завершуються восьмигранни-
ми наметовими покриттями: централь-
ний із п’ятьма заломами, бічні з чотир-
ма. Розлоге піддашшя на кронштейнах, 
утворене випусками вінців зрубу, ком-
позиційно створює цілісну основу для 
розвинутої ритміки завершень. Хори 
над бабинцем та арка-виріз на два рів-
ні в західній стіні нави посилюють вра-

Іл. 25. Михайлівська церква в с. Ужок Закарпатської обл. 1745 р. 
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ження розвинутого внутрішнього про-
стору храму. Церква Собору Пресвятої 
Богородиці як яскравий зразок бойків-
ської школи дерев’яного храмового бу-
дівництва й була внесена до скарбниці 
світової спадщини. 

Гірське населення Карпат має ба- 
гато спільних рис у житті та побуті. Особ- 
ливо це стосується бойків і лемків, 
які переважно займалися землероб- 
ством. Схожим у них є й традиційне 
будівництво. Михайлівська церква в 
с. Ужок Закарпатської області (іл. 25) — 
яскравий приклад взаємопроникнення 
традицій бойківської і лемківської шкіл 
традиційного дерев’яного храмобуду-
вання — зведена 1745 р. За розплану-
ванням і об’ємно-просторовою струк-
турою — це тризрубовий триверхий 
храм, де квадратний центральний зруб 
(нава) значно більший за зруби вівтаря 
та бабинця. Наву та вівтар перекрито 
чотиригранними наметовими верхами 
з відповідно двома та одним заломом. 
Над бабинцем зведено невисоку кар-
касну вежу, яка вища за вівтарне за-
вершення, але поступається завершен-
ню нави. Широке піддашшя, що плавно 
переходить у дахи вівтаря та бабинця, 
оперізує всю споруду й посилює мону-
ментальність форми храму. Яскраво 
виражені триверхість і горизонтальний 
ритм членувань церкви свідчать про 
традиції бойківської школи традицій-
ного дерев’яного храмобудування, але 
каркасна вежа над бабинцем — ознака 
лемківських храмів.

Серед гірського населення Карпат 
своєю самобутністю та глибиною тради-
цій народної культури вирізняються гу-
цули. Багатий лісами й пасовиськами 

край Гуцульщини позначився на гос-
подарчій діяльності горян. Гуцули —  
природжені лісоруби й теслі, а тради-
ційні храмові споруди — якісні й міцні, 
мають чітку планувальну та просторову 
організацію, вишукані пропорції та ор-
ганічно пов’язані з довкіллям. 

Із усіх гуцульських храмів най-
більш гармоніюють із довкіллям форми 
Вознесенської (Струківської) церкви в 
смт Ясіня (іл. 26), що знаходиться ви-
соко в горах, неподалік Яблунецького 
перевалу. 1824 р. на високому пагорбі, 
ніби завершуючи його, талановитий 
майстер збудував церкву та дзвіницю. 
Інша назва — Струківська церква — 
походить від прізвища пастуха Івана 
Струка. Описуючи храм, Г. Логвин опо-
вів місцеву легенду про гуцула Струка, 
який у цих місцях випасав овець до 
пізньої осені. Якось раптово випав сніг 
і всі шляхи замело. Відсутність харчів 
змусила Струка залишити біля стіжка 
сіна отару та повернутися до домівки. 
Коли навесні Струк прийшов на пасо-
висько, то був приємно здивований, по-
бачивши, що отара добре перезимувала 
та ще й має приплід. На знак вдячності 
Всевишньому Струк і збудував на цьо-
му місці в XVI ст. церкву. 

Нинішній храм — п’ятизрубовий, 
хрещатий, одноверхий. Квадратний 
центральний зруб, значно ширший від  
бічних приділів, завершується намето- 
вим покриттям із перехватом на восьме-
рику та увінчується маківкою з хрестом 
на невисокому ліхтарику. Зруби бічних 
відгалужень, перекриті коробовими 
склепіннями, завершуються двосхили-
ми дахами з фронтонами та маківками 
на причілках. Широке піддашшя, що 
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повторює конфігурацію плану, суціль-
не покриття звісів дахів та стін ґонтом 
виявляють пластику форм споруди, не 
порушуючи її композиційної цілісності 
й монументальності. 

У інтер’єрі висотно розкритий 
простір нави через арки-вирізи поєд-
нується з простором бічних приділів і 
бабинця. Сакральний характер внут- 
рішнього середовища храму значною 
мірою посилює традиційний, сяючий 
позолотою іконостас. 

Такою самою пластикою форми, як 
і церква, характеризується розташована 
поряд дзвіниця, збудована 1813 р. Гар-
монійно поєднані з мальовничим гір-
ським довкіллям церква та дзвіниця в 
Ясіні є унікальним ансамблем пам’яток 
народного зодчества Гуцульщини. 

Рідкісним типом храмів гуцуль-

ської школи є церква Різдва Пресвятої 
Богородиці в с. Нижній Вербіж, збудо- 
вана в 1808 р. За розплануванням —  
це п’ятизрубовий хрещатий храм, але  
увінчується споруда не одним, а п’ять- 
ма верхами, які виростають через вось-
мерики та заломи над усіма зрубами. 
Трактування верхів типове для гуцуль-
ської школи храмобудування — вось-
мигранні наметові з перехватами та 
невеликими маківками. Вишукана пла- 
стика завершень композиційно поєд-
нується з основними об’ємами споруди, 
оперезаними широким піддашшям. 

Отже, внесені до Списку всесвіт-
ньої культурної спадщини UNESCO 
пам’ятки дерев’яної храмової архітек- 
тури є найбільш характерними й до-
сконалими, глибинно віддзеркалюють 
архітектурно-будівельні традиції ви-

Іл. 26. Вознесенська церква в смт Ясіня Закарпатської обл. 1824 р.
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знаних шкіл дерев’яного храмобудуван-
ня України — опільської, бойківської та 
гуцульської. Інтерес до цього пласту 
культурного надбання є свідченням 
величезного історико-мистецького по-
тенціалу пам’яток дерев’яного храмобу-
дування. 

2013 р. на засіданні Комітету все- 
світньої спадщини UNESCO до Спис-
ку всесвітньої культурної та природної 
спадщини було внесено також старо-
давнє місто Херсонес. 

Місто Херсонес заснували в 422–
421 роках до н. е. греки — вихідці з 
Гераклеї Понтійської, розташованої на 
Чорноморському узбережжі Малої Азії. 
Назва міста, Херсонес Таврійський, у 
перекладі означає «півострів таврів».

У розвитку міста, його забудові та 
формуванні укріплень прийнято розріз-

няти два періоди: античний і середньо-
вічний (іл. 27). У античний період (V– 
I ст. до н. е.) Херсонес був типовим грець-
ким полісом — містом-державою як за 
системою управління, так і за міською 
забудовою. Регулярна поквартальна за-
будова, що являла собою мережу поздо-
вжніх і поперечних вулиць, визначала 
характер поселення, його середовища 
(іл. 28). 

Із падінням Римської імперії  
Херсонес потрапляє під владу Візантії, 
а в IV ст. тут утверджується христи-
янство. Це суттєво позначилося на ха-
рактері міста, бо руйнувалися античні 
храми, перебудовувалися площі, зводи-
лися християнські церкви. Але загалом 
у середньовічний період територія міс-
та, яке в той час називали Корсунь, іс-
тотно не збільшується. Проте в V–VI ст. 

Іл. 27. Руїни Херсонеса у м. Севастополь (Автономна Республіка Крим). V ст. до н. е. — XV ст. 
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Іл. 29. Руїни Херсонеса (башта Зенона) у м. Севастополь (Автономна Республіка Крим).  
V ст. до н. е. — XV ст

Іл. 28. Руїни Херсонеса (міська брама) у м. Севастополь (Автономна Республіка Крим).  
V ст. до н. е. — XV ст.
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значно зміцнюють оборонні мури міста, 
зведені ще в V–IV ст. до н. е. та модер-
нізовані й розширені в III–II ст. до н. е.  
У 488 році, при імператорі Зеноні, укрі-
плюють античну напівкруглу башту  
(іл. 29) — зокрема, було потовщено сті-
ни та збільшено висоту мурувань до 
19,2 м. Відтоді башту називають іменем 
імператора Зенона. 

У 988 р. місто захопив київський 
князь Володимир, який у Херсонесі 
прийняв християнську віру, встановив 
добрі відносини з Візантією, а згодом й 
одружився із сестрою візантійського ім-
ператора Анною. 

На сьогодні на цій території збе- 
реглися автентичні рештки античних і 
візантійських укріплень, грецький те-
атр, руїни ранньовізантійських храмів, 
фрагменти житлової забудови тощо. 

Херсонес — це унікальна пам’ят- 
ка, що засвідчує розвиток містобудів- 
ної культури в Північному Причорно- 
мор’ї та взаємовпливи цивілізаційних 
процесів на українських теренах. 

Отже, архітектурно-містобудівна 
спадщина України у Списку всесвіт-
ньої культурної та природної спадщини 
UNESCO представлена всього п’ятьма 
номінаціями. Безперечно, таке скромне 
представництво аж ніяк не відображає 

внесок українського народу у світову 
культуру. Тож маємо активніше й напо- 
легливіше працювати над розширен-
ням цього списку. 

Років десять тому, за участі Україн-
ського національного комітету ICOMOS 
і пам’яткоохоронної громадськості, Мі- 
ністерство культури України узгодило 
попередній список об’єктів всесвітньої 
спадщини й зареєструвало в Коміте-
ті всесвітньої спадщини UNESCO. До 
нього, зокрема, увійшли такі об’єкти, як  
«Культурний ландшафт і фортифіка- 
ції міста Кам’янця-Подільського», «Хан-
ський палац у м. Бахчисарай», «Дендро-
парк «Софіївка» в м. Умані», «Історич-
ний центр м. Одеси» та інші визначні 
пам’ятки України. Проте занесення їх 
до Списку найближчим часом не роз-
глядається. Брак коштів на підготовку 
необхідної документації, проблеми фа-
хового забезпечення документування, 
а також відсутність уваги до цієї важ-
ливої державної справи значно стри-
мують наповнення Списку всесвітньої 
культурної та природної спадщини 
UNESCO українськими архітектурни-
ми надбаннями. Водночас маємо усві-
домлювати, що це також важлива скла-
дова престижу української держави у 
світовому просторі. 

1. Міжнародні засади охорони нерухомої куль- 
турної спадщини / автор вступ ст. М. Яковина. 
Упорядкування І. Касяненка. Переклад Л. Ша-
рінової. — К. : Фенікс, 2008. — 176 с. 
2. Пам’яткознавство: правова охорона куль-
турних надбань: зб. док. / Л. Прибєга та ін. / — 

К.: Ін-т культурології Акад. мистец. України, 
2009. — 416 с. 
3. Пламеницька О. Список всесвітньої культур-
ної та природної спадщини: засади формування 
/ О. Пламеницька // Вісник Українського коміте-
ту ICOMOS. — Ч. I. — К., 2007. — С. 26–30. 
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1. Собор Св. Софії в м. Київ. 1037 р. Загальний 
вигляд.
2. Інтер’єр собору Св. Софії в м. Київ. 
3. Києво-Печерська лавра. XI — початок XX ст. 
4. Троїцька надбрамна церква Києво-Печерсь- 
кої лаври. 1106 р. 
5. Церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври. 
1696–1698 роки.
6. Дзвіниця Успенського собору Києво-Печер- 
ської лаври. 1731–1747 роки. 
7. Ансамбль площі Ринок у м. Львів. XV–
XIX ст. 
8. Ансамбль Успенської церкви у м. Львів. XVI–
XVII ст. 
9. Каплиця Трьох Святителів у м. Львів. 
10. Ансамбль кафедрального костелу в м. Львів. 
XIV–XV ст. 
11. Костел Св. Андрія ансамблю монастиря бер-
нардинів у м. Львів. XVI–XVIII ст. 
12. Каплиця Боїмів у м. Львів. 1606–1615 рр. 
13. Резиденція митрополитів Буковини й Дал-
мації у м. Чернівці. Семінарська церква. 1863–
1882 роки.
14. Резиденція митрополитів Буковини і Дал-
мації в м. Чернівці. Митрополичий корпус.
15. Святодухівська церква в с. Потелич Львів-
ської обл. 1502 р. Загальний вигляд.
16. Святодухівська церква в с. Потелич. Фраг-
мент стінопису. 

17. Святодухівська церква в м. Рогатин Івано-
Франківської обл. 1598 р. Загальний вигляд. 
18. Святодухівська церква в м. Рогатин. Фраг-
мент іконостаса. 
19. Церква Пресвятої Трійці в м. Жовква Львів-
ської обл. 1720 р.
20. Церква Св. Юрія в м. Дрогобич Львівської 
обл. XVI–XVIII ст. Загальний вигляд. 
21. Церква Св. Юрія в м. Дрогобич. Фрагмент 
інтер’єру. 
22. Фрагмент стінопису церкви Св. Юрія в  
м. Дрогобич Львівської обл.
23. Дзвіниця церкви Св. Юрія в м. Дрогобич 
Львівської обл. 1670 р.
24. Церква Собору Пресвятої Богородиці в 
с. Матків Львівської обл. 1838 р. 
25. Михайлівська церква в с. Ужок Закарпат-
ської обл. 1745 р. 
26. Вознесенська церква в смт Ясіня Закарпат-
ської обл. 1824 р. 
27. Руїни Херсонеса. у м. Севастополь (Авто-
номна Республіка Крим). V ст. до н. е. — XV ст. 
28. Руїни Херсонеса (міська брама) у м. Севас-
тополь (Автономна Республіка Крим). V ст. до 
н. е. — XV ст. 
29. Руїни Херсонеса (башта Зенона) у м. Севас-
тополь (Автономна Республіка Крим). V ст. до 
н. е. — XV ст.
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ОЛЕКСАнДР гРиЦЕнКО 

КУЛЬТУРНО-мИСТЕЦЬКА  
СПАДщИНА УКРАїНИ:  

РЕПРЕЗЕНТАЦІї У СвІТОвОмУ  
КУЛЬТУРНОмУ ПРОСТОРІ

Це дослідження належить до те- 
матики, розпочатої іншою працею авто-
ра [7], і ґрунтується на запропонованій 
у ній концепції присутності національ-
ної культури поза межами власної кра-
їни. Культурна присутність у світі роз-
глядається не лише як присутність на 
світовому культурному ринку вітчиз-
няних фільмів, книжок, музики тощо, 
а і як присутність створених певною 
національною культурою сенсів і об-
разів у свідомості людей, як сформова-
ний комплекс традиційних культурних 
зв’язків і творчих контактів національ-
ної культури з іншими; зрештою, як 
місце, що його посідає створена нацією 
культурно-мистецька спадщина серед 
інших в уявленнях інтелектуальних 
еліт про світову культуру, її «канон».

У наш глобалізований час із куль-
турною присутністю у світі виникла ще 
одна методологічна проблема: тепер 
елементи інших культур у культурно-
му просторі будь-якої країни є не чужо-
рідним тілом на етапі його засвоєння/

перетравлення, не винятком із пра-
вила національної культурної одно- 
рідності, а нормальним проявом куль-
турного різноманіття. 

Традиційні концепції міжкультур-
них зв’язків ґрунтувалися на уявленні, 
що розвиненіша та багатша («сильні-
ша») культура чинить вплив на куль-
туру менш розвинену («слабшу»), а та  
вбирає і засвоює цей вплив. Таке куль-
турне домінування часто перепліталося 
із домінуванням політичним і соціаль-
ним, адже буцімто очевидно, що потуж-
ні імперські культури (варіант: куль- 
тури панівних верств) чинили знач- 
ний вплив на відсталі «варварські» 
культури підлеглих імперіям народів 
(варіант: на культуру «низів»), а не на-
впаки. Численні факти, що цю «очевид-
ність» підтверджували, цілком засту-
пали ті непоодинокі свідчення, котрі 
її підважували (наприклад, «еллініза-
ція» Східної Римської імперії або «вер-
накуляризація» багатьох європейських  
літературних мов ранньомодерної до- 
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би), що дозволяло розглядати згадану 
«очевидність» не як переважну тен-
денцію, а як фундаментальну законо- 
мірність.

Подібні уявлення породили, зо-
крема, так звану sinking theory — «тео- 
рію опускання» культурних зразків у 
стратифікованому суспільстві. Сьогод-
ні науковці погоджуються, що подібні 
моделі міжкультурної взаємодії часто 
є «надто грубими й механістичними» 
(таку оцінку «теорії опускання» дав 
П. Берк [2, 65]), тому їх збагатили кон-
цепціями культурного переприсвоєння 
(М. де Серто), транскультурації, гібри-
дизації, креолізації тощо . 

Проблема аналізу присутності еле-
ментів певної національної культури 
поза її конвенційним культурним про-
стором ускладнюється й тим, що не так 
просто окреслити межі національного 
культурного простору, особливо в наш 
глобалізований час. Зазвичай ці межі, 
особливо в Європі, уявлялися такими, 
що збігаються з кордонами модерної на-
ціональної держави або ж із так званою 
історичною етнічною територією. Інши-
ми словами, для бездержавних націй 
це питання вирішувалося не з огляду 
на особливості формування й розвитку 
національної культури, а немовби пере-
носилося на інше, політичне питання —  
про межі етнічної/національної терито-
рії. Це породжувало багато дрібніших 
питань на кшталт того, чи вважати 
присутністю поза національним куль-
турним простором життя і творчість та-
ких постатей, як Дж. Джойс, С. Беккет, 
Ю. Словацький, В. Гомбрович, В. Набо- 
ков, наші Т. Шевченко, О. Архипенко, 
О. Довженко, інших видатних митців 

і літераторів світу. Варіантом відпові-
ді на подібні запитання (чи, власне, їх 
зняттям у геґелівському сенсі) є розви-
нена в останніх десятиліттях концеп-
ція не територіально орієнтованого, а 
радше мережевого способу існування 
культури (зокрема й національної), за 
умови збереження її інституційної пов- 
ноти [46].

Інституційна повнота (іnsti- 
tutional completeness) тут розуміється 
як «умови існування певної групи в 
рамках більшого суспільства, що забез-
печують відтворення її головних інсти-
туцій — господарчих, політичних, ро-
динних, освітніх, — які уможливлюють 
існування меншої групи без значного 
соціального змішування з більшою гру- 
пою» [46].

Відомо, що в сучасному світі деякі 
бездержавні нації та етноси, зокрема 
діаспорні, зуміли створити для свого іс- 
нування більш-менш задовільну інсти-
туційну повноту завдяки можливостям, 
що їх дало діаспорне, «мережеве» існу- 
вання. А за умов глобалізації, з роз-
витком інформаційних технологій та 
сучасного транспорту, «мережеве» існу-
вання національних культур стає рад- 
ше правилом, аніж цікавим винятком. 
Водночас те, що, за традиційними уяв-
леннями, вважалося присутністю еле-
ментів національної культури поза її 
«власним» культурним простором, стає 
важливим складником цього культур-
ного простору, в деяких критичних пе-
ріодах — запорукою виживання. Тут 
приклади єврейської та вірменської 
культур стали вже хрестоматійними, 
тож нагадаю кілька ближчих нам при-
кладів. Сучасна українська культура 
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була б, вочевидь, значно біднішою і ціл- 
ком інакше б себе усвідомлювала, якби 
в діаспорі (власне, на еміграції, але за 
підтримки культурних інституцій діа-
спори) не був створений хрестоматій- 
ний збірник «Розстріляне Відроджен-
ня», не розвинулася творчість Я. Гніз-
довського, О. Архипенка, поетів «нью- 
йоркської групи», есеїстика Ю. Шереха 
та історіографія І. Лисяка-Рудницько- 
го. Адже в самій тогочасній Україні всі  
ці творчі й інтелектуальні явища були 
б просто неможливі. Іншими словами, 
український національний культур-
ний простір можна уявити собі терито- 
ріально як своєрідний архіпелаг, до 
якого, поза традиційною «етнічною те- 
риторією», належать також діаспор-
ні громади та українознавчі осередки  
в різних країнах, а стабільна творча 
комунікація між усіма цими елемен- 
тами й забезпечує інституційну повно- 
ту національної культури. Водночас, 
якщо дотримуватися такої моделі, то, 
наприклад, велику виставку творів 
О. Архипенка «Візія і тяглість» в Укра-
їнському музеї в Нью-Йорку 2005 р. 
можна не вважати виходом його спад-
щини поза межі національного куль-
турного простору (бо це ж була вистав-
ка українського митця в Українському 
музеї, а головним спонсором виступив 
«Аеросвіт»), але можна її таким «вихо-
дом у світ» і вважати, бо виставка була 
спільним проектом трьох американсь- 
ких музеїв і після Нью-Йорка виставку 
протягом майже року експоновано ще в 
двох музеях-партнерах проекту (Музей 
Сміт-Коледжу в Масачусетсі та Музей 
Університету штату Вісконсин) [54].

Виставка творів Архипенка «Візія 
і тяглість» стала однією з трьох інавгу-

раційних експозицій, приурочених до 
відкриття нової будівлі Українського 
музею навесні 2005 р. (другою стала ви-
ставка, що «показала надзвичайну роз-
маїтість і красу українського народного 
мистецтва», а третя мала «на основі ба-
гатих архівних матеріалів представити 
культурний вклад української громади 
у життя США») [53, 15]. Обрання саме 
Архипенка для інавгураційної вистав-
ки (а заодно — й свою місію) директор 
музею Марія Шуст пояснила так:

«Український Музей не міг вибра-
ти видатнішого та впливовішого мист-
ця, ніж Олександер Архипенко, щоб 
належно відзначити відкриття нового 
приміщення, в якому буде представле-
но вклад України й українців у скарб-
ницю світової культури» [53, 17, кур-
сив мій. — О. Гр.].

Для аналізу такого «розпорошено-
го» способу існування сучасних націо-
нальних культур доволі продуктивни-
ми видаються методи, котрі беруть до 
уваги й розгляду суперечливі глоба-
лізаційні процеси, як-от підхід, запро- 
понований на початку 1990-х років 
американським соціологом культури 
А. Аппадураї. Він виокремлює кілька 
контекстів (scapes), котрі, на його дум-
ку, визначають динаміку сучасного гло- 
бального культурного різноманіття: ет-
нокультурний, технологічний, фінан- 
совий, медіальний та ідеологічний 
(ethnoscape, technoscape, finanscape, me- 
diascape, ideoscape) [41, 296].

А. Аппадураї стверджує, що взає- 
мини між різними контекстами є «взає-
мосуперечливими і глибоко непередба-
чуваними, бо кожний із них має влас-
ні обмеження та стимули і сам по собі 
слугує обмеженням чи параметром для 
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руху в інших «scapes» [41, 298]. Утім, 
для аналізу української культурної 
присутності у світі не всі пропоновані 
Аппадураї глобальні контексти є од-
наково релевантними. Наприклад, не-
багато додасть аналіз світового фінан-
сового контексту з погляду просування 
української культури, адже ні значних 
інвестицій у таке просування, ні істот-
ного ринкового успіху в нас наразі не-
має. Подібно й ідеологічний контекст: 
на відміну від ісламізму чи ідеї «рус-
ского міра», українська культурна при-
сутність у світі виразним ідеологічним 
«надзавданням» не супроводжується. 
Отже, для аналізу української культур-
ної присутності у світі підхід А. Аппаду-
раї доречно модифікувати, виокремив-
ши шість ключових контекстів, у яких 
реалізується ця присутність:

а) соціокультурний контекст рецеп- 
ції культури — характеристики аудито-
рії того виду культури / мистецтва, при-
сутність якого розглядається; 

б) геополітичний контекст, котрий 
виражається у готовності сприймати 
національну культуру як окрему; в ха-
рактері та рівні інтересу до неї політич-
них еліт і громадян інших країн; 

в) історико-культурний контекст 
виражається у присутності чи відсутнос-
ті національної культурної спадщини 
певної країни у сформованому зусилля- 
ми багатьох поколінь мистецтвознав-
ців, істориків культури каноні світової 
культури; 

г) контекст сучасної «високої» куль-
тури, що його утворює система зв’язків 
і творчих обмінів між культурно-мис- 
тецькими елітами різних країн;

д) ринковий контекст, тобто сис-

тема зв’язків та інституцій переважно 
комерційного характеру, що об’єднує 
культурні індустрії (включно з культур-
ним туризмом) різних країн у світовий 
культурний ринок; 

e) технологічний і медіальний кон-
текст: рівень використання сучасних 
інформаційних технологій та каналів 
масової комунікації (Інтернет, цифрове 
ТБ тощо) у творенні, розповсюдженні та 
споживанні культурних благ.

Наш аналіз присутності україн-
ської культурно-мистецької спадщини в 
сучасному світі проводитиметься через 
розгляд лише кількох основних форм 
її репрезентації й тому буде неповним. 
Головна його мета — уявнити основні 
риси цієї присутності й таким чином 
підтвердити чи підважити деякі по-
ширені напівгіпотетичні, напівстерео-
типні уявлення про місце української 
культури у світі.

Ідеться, зокрема, про те, що гео-
політичний та історичний контекст, у 
якому культура незалежної України 
на початку 1990-х років розпочала своє 
утвердження у світовому культурному 
просторі, був доволі несприятливий. Ба-
гато хто розглядав тоді Україну (а дехто 
й досі розглядає) як частину Росії або ж 
СРСР, відповідно й українську культуру 
не вважав чимось самостійним і вартим 
інтересу. Характерно, що проблемати-
зували таке сприйняття переважно самі 
українські діячі культури, зокрема й ті, 
що опинилися за кордоном, натомість 
решта світу (включно з т. зв. експер-
тами) була, сказати б, дещо здивована 
необхідністю брати до уваги існування 
«несподіваної нації» та її культури. По-
казовим у цьому сенсі є такий фрагмент 
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вступного слова куратора С. Жолобець-
кого до альбому-каталогу однієї з пер-
ших виставок сучасного українського 
мистецтва в США (Нью-Йорк, 1995), 
що мала промовисту назву «Treasures 
of A Forgotten Country» («Скарби забу-
тої країни»): «Мене багато разів пита-
ли: «Чому — забута країна?» До того, 
як він розпався, увесь той величезний 
географічний терен називався Росією, а 
історична й культурна спадщина окре-
мих держав у складі СРСР зазвичай 
кваліфікувалися як російське мисте-
цтво. Тому я з величезним задоволен-
ням запрошую вас насолодитися цими 
талантами, що були приховані про- 
тягом десятиліть, цими скарбами забу-
тої країни — України» [51].

Тут С. Жолобецький майже не згу- 
стив фарб. Канон світової мистецької 
класики, як його бачили у більшості 
регіонів світу (окрім Східної Європи та 
країн колишнього СРСР), практично 
не охоплював творів і творців, що нале- 
жать до української культури. Захід-
ні історики мистецтва якщо й згаду- 
вали О. Довженка, К. Малевича, О. Ар-
хипенка, Я. Гніздовського, то здебіль-
шого відносили двох перших — до ро- 
сійського мистецтва, а двох останніх —  
до американського. За радянських ча-
сів помітна присутність української 
культури мала місце лише в так званих 
соціалістичних країнах. Однак усе це і 
презентувалося, і сприймалося як час-
тина «єдиної радянської культури».

Це підтверджується реальним ма-
теріалом мистецьких видань — зокре-
ма, популярних історій світового мис-
тецтва, котрі є основними джерелами 
у формуванні уявлень широкої публіки 

про те, який внесок зробила певна кра-
їна до культурної скарбниці людства і 
наскільки вагомим та вартісним є цей 
внесок. Адже такі уявлення формують-
ся у свідомості пересічної «культурної» 
людини зазвичай не через праці на-
уковців (істориків культури, мистецтво- 
знавців), а через підручники та попу-
лярні ілюстровані видання «про мисте-
цтво», енциклопедії чи довідники, те- 
лепередачі й телефільми культурно-
просвітницької тематики. Сьогодні до 
них додалися ще й джерела, доступні 
завдяки мережі Інтернет, як-от: веб-
сайти культурних організацій, музеїв і 
галерей, історичних міст та ін. 

Варто зауважити: не існує загаль-
новизнаного всім людством канону сві- 
тової культурної спадщини; кожна ве-
лика країна та кожен регіон плане-
ти (як-от Європа, Північна Америка, 
Близький Схід тощо) фактично мають 
власні версії такого канону, але деякі 
версії (скажімо, західноєвропейська) є 
значно впливовішими за інші. Уявлен-
ня про канон світового образотворчого 
мистецтва та архітектури втілені в по-
пулярних «Історіях мистецтва», в екс-
позиціях найбільших мистецьких га- 
лерей, у популярних переліках найви-
датніших пам’яток (на кшталт Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, рей-
тингів «100 шедеврів архітектури світу»)  
тощо. 

Популярні презентації світово-
го культурного надбання, хоч би як 
стримано ставилися до них фахівці-
науковці, мають чималий вплив на ши-
рокі верстви цікавих до інших культур 
людей, а саме такі люди забезпечують 
значну частину туристичних потоків, а 
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отже — визначають внесок національ-
ної культури в економіку країни. 

Спробуймо ж з’ясувати, яким є вне-
сок України до культурної скарбниці 
людства згідно з деякими впливовими 
версіями канону світової культурно-
мистецької спадщини. Докладний і все- 
бічний аналіз таких канонів не нале-
жить до завдань цього дослідження: ми 
обмежимося кількома прикладами уяв-
лень про цей канон, за якими, одначе, 
можна простежити загальну тенденцію 
стосовно позиціонування України на 
історико-культурній мапі світу. 

Розпочнемо із джерел західних, 
адже тамтешній культурний канон три-
валий час був домінантним і зразковим 
для решти світу. Наприклад, авторитет- 
на, багато разів перевидана та допов- 
нена «Історія мистецтва» Г. Дженсона 
(перше видання — 1962 р., четверте до-
повнене — 1991) [47] не згадує взагалі 
про Україну, українське мистецтво чи 
хоча б про якогось відомого митця, кот- 
рого ми вважаємо українським. Єдиним 
винятком є вихідець з України Казимир 
Малевич, якому з його «Чорним квадра-
том» і «Білим на білому» приділено цілу 
сторінку з двома репродукціями згада-
них шедеврів. Супрематизм етнічного 
поляка, українського уродженця Мале-
вича Г. Дженсон назвав «першим суто 
російським мистецтвом XX століття» 
(«the first purely Russian art of the 20th 
century») [47, 722]. Утім, це не єдиний 
«суто російський» внесок у світову куль-
туру подібний в інтерпретації Джен-
сона. Наприкінці 8-го розділу («Ран- 
ньохристиянське та візантійське мис-
тецтво») натрапляємо на кілька ряд-
ків про те, що «разом із православним 

християнством іконопис поширився по  
Балканах і в Росію, де він пережив роз- 
квіт навіть після зникнення Візантій- 
ської імперії» [47, 280]. Як приклад  
цього розквіту автор подає «Старозавіт-
ну Трійцю» Андрія Рубльова. Серед фо-
тоілюстрацій бачимо також Собор Ва- 
сілія Блаженного — ще один, на дум-
ку Г. Дженсона, зразок водночас візан- 
тійського впливу та «російського» мис-
тецтва. 

Трохи більше поталанило куль-
турній спадщині України на сторінках 
британських популярних історій світо-
вого мистецтва. Для прикладу візьмі-
мо «Ілюстровану історію мистецтва» 
Девіда Пайпера [48]. Вона побудована 
як послідовність невеликих (на один 
розворот) щедро ілюстрованих розділів, 
присвячених чи то певним стилям, чи 
то періодам, а то й окремим творам мис-
тецтва. Варто зауважити, що Д. Пайпер 
набагато більше уваги приділив бри-
танському мистецтву (від кельтів — до 
Тернера, Констебля, прерафаелітів та 
поп-арту), ніж Г. Дженсон. 

Матеріал, пов’язаний з Україною, 
тут так само вперше з’являється напри-
кінці розділу про Візантію: «Byzantine 
Art 2: Revival and Diffusion». Тут нема 
Васілія Блаженного, зате є кольорове 
фото «Оранти» в Софійському соборі  
Києва з таким підписом: «Kiev, Hagia 
Sophia. View of the apse, 1042–46. ...the- 
se mosaics are the earliest example of 
Christian art in Russia» [48, 62]. Напри-
кінці розділу, як і в Дженсоновій «Істо-
рії», розповідається, що після сплюндру- 
вання Константинополя хрестоносця- 
ми візантійські майстри емігрували до 
сусідніх країн, що сприяло зміцненню 
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мистецької традиції в Македонії, Сербії, 
а «в Росії розвинувся особливий стиль, 
що виразився не лише в таких шедеврах, 
як ікони Рубльова, а й у оригінальних 
інтерпретаціях традиційних тем Фео- 
фаном Греком, візантійським емігран-
том, який працював у Новгороді» [48, 
62]. Отже, візантійські впливи, «пере-
стрибуючи» через Україну, впливали 
на Московське царство.

Далі автор забуває про Russia та 
про «російське» мистецтво аж до кінця 
XIX ст., коли вміщує розділ «Російське 
мистецтво: від символізму до супре-
матизму». Щодо попереднього періоду 
Д. Пайпер зазначає: «Її [Росії] найбіль-
шим національним досягненням у мис- 
тецтві був іконопис (закорінений у ві- 
зантійській традиції), але навіть най-
кращі його зразки були затьмарені 
свічковим чадом, аж поки чудова яскра-
вість їхніх ліній і кольорів була наново 
очищена при підготовці до виставки 
на честь 300-ліття дому Романових у 
1913 р. Утім, у XIX ст. характерні росій-
ські різновиди західних стилів розвива-
лися в провідних культурних центрах 
країни. Впливи йшли головно з Фран-
ції — спершу реалізму, потім символіз-
му та ар-нуво» [48, 404].

До цього є ілюстрації, серед них —  
врубелівський «Шестикрилий серафим» 
із таким поясненням: «Кольори та гіє-
ратична поза явно завдячують впливу 
середньовічних мозаїк (Врубель свого 
часу працював у Києві як реставратор)» 
[48, 404]. Таким чином, згадка про ки-
ївський вплив обертається непрямим 
посиланням на раніше констатований 
вплив Візантії. 

У наступному розділі згадано про 

Малевича: “Малевич народився в Києві 
у скромній польсько-російській родині. 
Приїхавши до Москви, він став прокла-
дати власний шлях у мистецтві через 
імпресіонізм та сезаннівську манеру; 
приблизно 1908 р. почав розробляти те- 
матику селянського життя у широкій 
«циліндричній манері»...” — і так далі, 
аж до згадки про супрематистську серію 
“Біле на білому” у 1917–1918 рр.» [48, 
405]. Цей розділ містить аж три репро-
дукції творів К. Малевича. 

Як бачимо, у Д. Пайпера коли не 
Україна, то принаймні Київ неодно- 
разово фігурує як один із культурних 
центрів «Росії», який має власне облич-
чя і здатен чинити мистецький вплив.

Ще одну згадку про українця від-
находимо в розділі «Російський кубізм»: 
«Росіянин Олександр Архипенко (1887– 
1964) створив у своїй «Жінці, що йде» 
(1912) перший зразок порожнистої фі-
гуративної структури модерністичної  
ери, втіливши ритм танцю через аб-
страктні поєднання опуклих і ввігнутих 
кривих. Він також експериментував із 
«примітивними» формами, навіяними 
африканським та єгипетським мисте-
цтвом» [48, 426]. Байдуже, що народже- 
ний у Києві О. Архипенко на час ство-
рення згаданої Пайпером скульптури 
вже кілька років жив і працював у Па-
рижі, а з 1928 р. до смерті — у США; 
він усе одно «росіянин», позаяк до 
1990-х Україна не існувала для захід-
них мистецтвознавців як окрема куль- 
турна цілість, і лише після 1991 р. пе- 
ред деякими з них постала проблема — 
як реагувати на «несподівану культуру 
несподіваної нації»?

Спробуймо тепер з’ясувати, на-
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скільки різниться від західної версії 
«мапи світової культури» аналогічна 
картина, що сформувалася наприкін- 
ці XX ст. у Східній Європі, яка була тоді 
«соціалістичними табором». Логічно 
припустити, що найбільше мають зна-
ти про українську культурну спадщину 
найближчі сусіди України, пов’язані з 
нею періодом «спільної історії». 

За приклад оберемо тритомний 
«Нарис історії мистецтва», створений 
відомими польськими істориками мис-
тецтва — Мечиславом Порембським і 
Ксаверієм Півоцьким [49; 50]. У цьо-
му виданні, на відміну від англомов-
них, розрізняються поняття «руський» 
(ruski) та «російський» (rosyjski), тому 
принаймні давньоруську спадщину не  
приписують цілковито «Росії». Більше 
того — у цьому виданні, починаючи 
від розгляду епохи раннього середньо-
віччя, кожний розділ, присвячений 
певному періоду, має бодай невеликий 
підрозділ, присвячений Східій Європі, 
зокрема й Русі. Так, у невеликому роз-
ділі, де йдеться про східноєвропейське 
мистецтво середньовіччя (X–XII ст.), 
чи не половину тексту обсягом у пів-
тори сторінки становлять цитати з «Іс-
торії мистецтва» відомого радянського 
мистецтвознавця Михаїла Алпатова, 
який, зокрема, зазначив: «Від X до 
XIV ст. на Русі постійно працювали 
грецькі майстри, та й пізніше візантій-
ську традицію дуже високо цінували.  
У Володимиро-Суздальському князів- 
стві працювали також романські мит-
ці» [50, 251]. Автор тому М. Порембсь- 
кий додає: «Істотну роль тут відігра-
ла, можна до цього додати, Галицько-
Волинська Русь, котра, безпосередньо 

сусідячи з Польщею, вільно могла ко-
ристуватися романськими зразками та 
джерелами натхнення» [50, 251].

Трохи нижче згадано про Київ: 
«Монументальні форми мистецтва Ки-
ївської Русі, першого великого держав-
ного організму східного слов’янства, 
очевидно вімежовувалися від старих 
місцевих ремісничих витворів, однак і 
стосовно своїх візантійських прототипів 
вони зберегли доволі значну відруб-
ність. Як пише Алпатов: «Із цього пері-
оду походить збудований на високому 
березі Дніпра (sic!) собор Святої Софії 
(1017–1037) із тринадцятьма позолоче-
ними банями, оточений відкритою га-
лереєю. Інтер’єр собору, від центрально-
го купола аж до підлоги, прикрашають 
мозаїки і фрески. Оздоблення собору в 
деяких елементах відрізняється від ві-
зантійських канонів. Тринадцять бань 
будівлі, можливо, походять від тради-
ції дерев’яної руської архітектури, бо у 
Візантії таких численних бань ніде не 
спостерігаємо. Від ликів святих на київ-
ських мозаїках, а особливо на фресках 
віє добротою і приязністю, такою дале-
кою від суворого, візантійського іконо-
пису» [50, 251].

Із цієї цитати можна зробити ви-
сновок, що на мистецтво Київської Русі 
М. Порембський дивився крізь «москов-
ські окуляри» (це, втім, не дивно для 
книжки, виданої в «народній Польщі» 
у 1970-х роках), але додавав від себе 
окремі думки в дусі такої собі окциден-
талістської «sinking theory», за якою по-
зитивні цивілізаційні впливи вже тоді 
йшли із культурного Заходу на дикий 
Схід, а провідником їх для Русі була 
Польща.
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Наступна згадка про мистецтво 
тих країв, які ми відносимо до України, 
а також черговий приклад застосуван-
ня згаданої «eastward-sinking theory» 
міститься в другому томі аналізовано-
го «Нарису історії мистецтва» [49]. Цей 
том авторства К. Півоцького має під-
заголовок «Від Середньовіччя до кінця 
XVIII ст.». У частині, в якій ідеться про 
барокове XVI ст., вміщено розділ «Русь-
ке мистецтво XVI ст.», де також згадано 
наші краї: «Величезні обшири Русі, що 
опинилися в кордонах Речі Посполитої, 
у своєму мистецтві силою обставин за-
знавали західних впливів, що надходи-
ли через Польщу. Ікони Галицької Русі 
відображають тодішню боротьбу між 
церковною традицією і «новинками» [...] 
Наприклад, «Воскресіння» зі Старого 
Самбора має явні запозичення з готич-
ної графіки: експресія форми підважує 
гієратичну традицію іконопису. Жи-
вопис Русі переживав тоді аналогічні 
труднощі. За царювання Івана Грозно-
го підкорюються величезні території...» 
[49, 166] і т. ін. К. Півоцький замолоду 
встиг попрацювати у Львівському уні-
верситеті, тож дещо знав про галиць-
кий іконопис. Це не завадило йому за 
один крок, без жодного інтелектуально-
го зусилля, перескочити від Галичини 
до Івана Грозного, не зауваживши, що 
опинився в іншій країні. Для нього і 
Самбір, і Грозний — та сама «Русь».

Однак у частині II цього тому, при-
свяченій XVII ст., відповідний підрозділ 
має вже «модернізовану» назву: «Мисте-
цтво українське та російське у XVII ст.» 
[49, 274]. Тут українському мистецтву 
(згаданому вперше і востаннє) знову 
відведено роль ретранслятора впливів 

між висококультурною Польщею та 
менш культурною Росією:

«Україна, що входила у XVII ст. до 
складу Речі Посполитої, в першій по-
ловині цього століття зазнала натиску 
Контрреформації, що її проводили пе-
редусім єзуїти. [...] Релігійні конфлікти 
спричинилися до формування в народ-
них масах національної свідомості, що 
знайшло вихід у бунті Богдана Хмель-
ницького, піднятому в ім’я православ’я. 
Як це нерідко буває, у боротьбі викорис-
тано засоби супротивника, зокрема у 
сфері духовної культури. Пишнота ка-
толицьких костелів доби Контррефор-
мації, що справляла потужний вплив на  
народну уяву й полегшувала релігійну 
пропаганду, була силою обставин під-
хоплена оборонцями «давньої віри» — і 
так виникло так зване Київське бароко, 
[...] котре у другій половині XVII ст. ста-
ло впливати на архітектуру Москви, під 
чию владу остаточно перейшла Украї- 
на. Привабливість реалістичного й екс-
пресивного «латинського» малярства 
стала поволі підважувати старі схеми 
іконопису» [49, 274–275]. Ця теза ілю-
струється прикладами кількох ікон із 
церков Львова та Жовкви. У подальшо- 
му ні «руське», ні «українське» мисте-
цтво жодного разу в книжці не згаду-
ються — лише «російське».

Як засвідчують кілька оглянутих  
зарубіжних «Історій мистецтва», Укра-
їна на мапах світової культури в істо- 
ричній перспективі присутня фрагмен-
тарно й ледь помітно, а її культурні 
здобутки часто пофарбовано в російські 
(зрідка польські) національні барви. За  
таких обставин сучасному українському 
мистецтву доводиться обстоювати свою 
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«законнонародженість» та право на са-
мостійне існування. 

Утім, на думку відомого мистецтво- 
знавця Д. Горбачова, ще в 1960–1970-х 
роках у вузьких колах «західних мис- 
тецтвознавців-русистів», уже обізна-
них із російським авангардом початку  
ХХ ст., почав формуватися інтерес до то- 
го явища, котре згодом охрестили «ук- 
раїнським авангардом», і викристалі-
зовуватися в підозру, що: «Коріння ро-
сійського — уже всесвітньо знаного —  
авангардизму можна знайти, виявля- 
ється, в Україні. Чим надихалася Гонча-
рова? Половецькими ідолами на укра-
їнських просторах… Чому Малевич в 
останні роки життя згадував Пимонен-
ка і «знаменитого майстра з Чернігова» 
Мурашка? Що означає назва картини 
Екстер «Фундукліївська увечері»? Як 
пояснити самоназву Давида Бурлюка 
«татарсько-запорозький футурист»? Як 
сталося, що забороненого в Ленінграді 
Матюшина залюбки друкували в Хар-
кові?» [39, 5]. Далі Д. Горбачов згадує, 
що у 1973 р. на лондонській виставці 
«Tatlin Dreams» з подачі «паризького  
мистецтвознавця Накова» уперше про- 
звучав термін «український авангард», 
позаяк: «Захід уперше побачив праці 
світового рівня невідомих авангардис-
тів України — Єрмилова і Богомазова.  
І це змусило згадати про відомих по 
всьому світу майстрів, походженням, ви- 
хованням, самосвідомістю і національ-
ними традиціями пов’язаних із Києвом, 
Харковом, Львовом, Одесою, таких, як 
«найвірніший син України» Д. Бурлюк;  
поляк, котрий мав себе за українця, 
Малевич; професор Київського худін-
ституту бандурист Татлін; засновниця 

української школи конструктивістської 
сценографії Екстер…» [39, 5].

На жаль, таке бачення справ 
Д. Горбачовим було надто оптимістич-
ним. Як свідчать розглянуті нами по-
пулярні «історії мистецтва», зокрема й 
видані в Лондоні через кільканадцять 
років після тієї вікопомної виставки, 
«нове бачення» мистецтва, створеного в  
Україні або українцями, не охопило 
західних мистецтвознавців і мало кого 
«змусило згадати» й переосмислити 
творчість майстрів, уже наділених на-
ліпками «російського авангарду». Для 
того, щоб відмовитися від звичних шаб- 
лонів рецепції східноєвропейського 
мистецтва й почати осмислювати «не-
сподівану культуру несподіваної нації», 
замало однієї-двох виставок, навіть 
дуже вдалих. А виставкова діяльність 
українських музеїв і галерей за роки 
незалежності, як ми пересвідчимося 
далі в цій статті, небагато зробила для 
подолання старих стереотипів.

Описана Д. Горбачовим зацікавле-
ність зарубіжних мистецтвознавців до-
зволяє краще зрозуміти завдання, що 
й досі стоїть перед тими, хто опікуєть-
ся промоцією українського мистецтва у 
світі. Воно не в тому, щоб переконувати 
західних фахівців (а тим паче — широ- 
ку публіку), що, мовляв, Малевич, Ар-
хипенко, Бурлюк чи Екстер (за бажан-
ням до них можна додавати Гоголя, 
Довженка, навіть Енді Воргола) — «не 
росіяни чи американці, а українці». Зав- 
дання — в тому, щоб, по-перше, уявити 
тісні зв’язки (коріння, джерела, творчі 
контакти) цих майстрів із українською 
культурою; по-друге, через їхню, вже 
широко відому творчість показати світу 
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всю унікальну й багатющу «біосистему» 
української культури, її відомих і неві-
домих світовій публіці майстрів. 

Якщо ж такого бачення української 
культури як самостійної складної сис-
теми немає, то окремі твори та факти 
її життя, хоч які яскраві, укладаються 
спостерігачами в річища вже готових, 
раніше сформованих схем, часом поро-
джуючи цілком протилежні висновки 
на підставі того самого, здавалося б, ма-
теріалу. Чимало прикладів цього дали 
перші роки незалежності України, коли 
на Заході явно посилився інтерес до неї, 
не надто підкріплений ґрунтовною по-
передньою обізнаністю. 

Скажімо, у книжці британця Енд- 
рю Вілсона «Українці: несподівана на-
ція», загалом дуже цікавій, розумній, 
багатій на факти, є кілька невелич-
ких розділів, присвячених українській 
культурі (Шевченкові та Гоголю, націо- 
нальним символам, сучасній літера- 
турі та мистецтву), з яких читач може 
довідатися, зокрема, що «в кінці вули-
ці Володимирської стоїть мармуровий 
пам’ятник руським святим» роботи 
І. Кавалерідзе, що його знесли у 1934 р. 
(насправді — ще 1923 р.), а в 1990-х 
відновили, і що той-таки Кавалерідзе 
«створив пам’ятник Шевченку у 1918 р. 
в парку навпроти Київського універси-
тету» [5, 363, 366] (насправді пам’ятник 
споруджено у 1939 р., автор — росій-
ський скульптор М. Манізер) і т. ін. А 
розповіді Е. Вілсона про сучасне мис-
тецтво передує таке узагальнення: «Те- 
пер перейдімо до прикладу сучасного 
українського мистецтва, в якому тема 
національної ідентичності цілком очі-
кувано в 1990-х роках знову поверну-

лася на провідне місце» [5, 371]. За-
уважу: «цілком очікувано» — тому, що 
сам автор, для якого тема національної 
ідентичності є провідною, того очікував, 
а «знову повернулася» — бо впродовж 
ХІХ й початку ХХ ст. вона залишалася 
в національній культурі провідною, як 
переконливо показує Вілсон у цитова-
ній книжці. 

Натомість цілком протилежного 
висновку дійшла нью-йоркський мисте-
цтвознавець Барбара Лекатсас у вступ- 
ній статті про сучасне українське мисте-
цтво до вже згаданого альбому-каталогу 
«Treasures of A Forgotten Country» [51]. 
На підставі представлених на тій ви-
ставці 1995 р. творів 22 київських мит-
ців (Л. Бруєвич, Є. Дерев’янко, О. Добро-
дій, І. Гречаник, Є. Гордієць, О. Захаров, 
З. Лерман, Є. Найден, В. Недайборщ, 
О. Соловйова, В. Ралко, В. Шишов та ін.), 
а також своїх попередніх знань з історії 
радянського мистецтва, авторка пише: 
«Для митців, тепер вільних у зверненні 
до минулого, саме імпресіонізм, експре-
сіонізм (його різновид, запропонований 
Кандінським) та сюрреалізм стали дже-
релами, до яких вони звернулися, аби 
змінити своє бачення. Те мистецтво, що  
раніше вважалося буржуазним, дека- 
дентським і ескапістським, що його 
Жданов і Радек, теоретики соцреаліз-
му, звинувачували у «пробуджуванні в  
людині звіра», тепер слугує базою фор-
мування нової ідентичності. Відкидан-
ня реалізму стає шляхом відкидання 
безпосереднього минулого й навіть су-
часності, все ще отруєної наслідками 
сталінської колективізації, Чорнобиль- 
ського вибуху, а також націоналізмом 
радянського штибу, з його репресивним,  
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похмурим характером. Ці художники,  
як частина інтелігенції в стані кризи, 
видаються одностайними в зверненні  
до модернізму та відкиданні все ще 
популярного фольклору й релігійного 
мистецтва, а також політичних мані-
фестацій націоналізму. Історію заміни-
ла уявна реальність» [51, 1]. 

Людина, обізнана із творчістю пред- 
ставлених на виставці «Treasures of 
A Forgotten Country» митців, читати- 
ме ці рядки з подивом, що посилюва-
тиметься мірою ознайомлення з альбо- 
мом — адже принаймні із середини 
1980-х, а то й раніше, більшість із них 
уже працювали практично в тому само-
му стилі, що й притаманний уміщеним 
в альбомі творам (практично всі вони — 
фігуративні, тобто «реалістичні» в сенсі, 
якого набув «реалізм» у вітчизняному 
мистецтві в часах «перебудови»). Мало 
того — натрапимо тут і на явні впливи 
народного та релігійного мистецтва (у 
творах Л. Бруєвич, Є. Гордійця, В. Не-
дайборща, І. Зайцева, М. Перепелиці, 
В. Ралко); деякі скульптури В. Шишо-
ва — типовий пізній соцреалізм, а у 
Л. Бруєвич знайдемо навіть вусатого 
персонажа на коні з булавою — явний 
прояв «репресивного похмурого націо-
налізму». Мимоволі напрошується ви-
сновок, що теоретизування Б. Лекатсас 
зроблено заздалегідь, унаслідок візитів 
до Москви й ознайомлення з тамтешнім 
пострадянським мистецтвом, і застосо-
вано до мистецтва українського. При-
наймні відомо, що в СРСР не переслі-
дувався (і навіть підтримувався) лише 
російський «націоналізм радянського 
штибу». 

Перейдімо до стислого огляду того, 

що зроблено за роки незалежності Ук- 
раїною як державою, українськими 
культурними організаціями, а також 
культурно-мистецьким середовищем, 
аби поліпшити описану вище незадо-
вільну ситуацію із присутністю україн-
ської культури у світі.

Проаналізуймо українську присут-
ність в такому, вже інституційованому 
на світовому рівні, джерелі уявлень про 
кращі зразки спадщини світової куль-
тури, як Список всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО [52]. Міжнародно-правовою 
базою для його формування стала Кон-
венція ЮНЕСКО про всесвітню куль-
турну й природну спадщину, прийня-
та 1972 р., хоча реально формування 
Списку розпочалося лише наприкінці 
1970-х. Від тодішнього СРСР перші 
кілька об’єктів (зокрема — Софія Київ-
ська та Києво-Печерська лавра як один 
об’єкт) були внесені до Списку лише 
1990 р.

Відтоді від України до Списку все- 
світньої спадщини включено п’ять куль- 
турних об’єктів: Софійський собор і комп-
лекс Києво-Печерської лаври (1990);  
ансамбль історичного центру Львова 
(1998); резиденція митрополитів Бу-
ковини та Далмації (Чернівці; 2011); 
дерев’яні церкви Карпатського регіону 
Польщі та України (транскордонний 
об’єкт, 2013); Херсонес Таврійський та 
його хора (2013). Окрім них, є у Спис-
ку ЮНЕСКО ще один транскордонний 
об’єкт — дуга Струве, що проходить че-
рез 10 країн Європи, зокрема Україну, 
але його наявність має надто малий 
вплив на уявлення про культурну спад-
щину України.

Достатньо цього чи замало, щоб світ  
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усвідомив культурне багатство Украї- 
ни? Порівняймо з обсягами присут-
ності об’єктів спадщини деяких євро-
пейських країн у згаданому списку 
ЮНЕСКО: Франція — 37, Німеччина —  
36, Греція — 16, Росія — 16, Португалія 
— 14, Польща — 13, Румунія — 6, Сло-
ваччина — 5. Отже, Україна виявляєть-
ся на одному рівні зі своїми меншими 
сусідами і значно відстає від таких сусі-
дів, як Польща чи Росія, а також — від 
Мексики, Пакистану, Марокко, Перу, 
Ефіопії. 

Робилися зусилля, аби до Списку 
всесвітньої спадщини потрапили також  
історичний центр Одеси, старовинна 
частина Кам’янця-Подільського (із фор- 
тецею та каньйоном Смотрича), Кам’я- 
на Могила й навіть харківський Держ- 
пром, але успіхами вони наразі не увін-
чалися. На сьогодні Центр всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО має розвинений 
веб-сайт [52], де розміщено чимало ін-
формації про кожен з об’єктів, включно 
з офіційними звітами від держав (мі- 
ністерств), зобов’язаних охороняти ці 
об’єкти. Є там і лінки на інші інтернет-
ресурси, що інформують про місцевос-
ті, де вони розташовані. Це розширює 
можливості для туристів, поціновувачів 
культури більше дізнатися про спадщи-
ну інших країн. 

Як же скористалася Україна нада-
ними можливостями? Станом на тра-
вень 2017 р. на сторінках, де розміщено 
інформацію про об’єкти від України, вже 
є кілька веб-лінків. Зокрема, зі сторінки 
про Софію Київську та Києво-Печерську 
лавру лінки ведуть на веб-сайти Націо-
нального заповідника «Софія Київська» 
[20] (він має англомовну версію), Києво-

Печерського заповідника ([21], але лінк 
не працює) та «віртуальної екскурсії по 
Києво-Печерській лаврі» (лінк також 
недіючий). 

Зі сторінки з описом історичного 
центру Львова є два лінки — на англо-
мовну версію сайту департаменту туриз-
му Львівської міськради (розвинений, 
насичений різноманітною інформацією 
про Львів ресурс) [22] та на веб-форум 
«All About Lviv» (усупереч назві, форум 
російськомовний). 

Зі сторінки з описом митрополичо-
го палацу в Чернівцях єдиний лінк веде 
на англомовну версію сторінки Черні-
вецького університету імені Ю. Федь-
ковича (який розміщено в палаці); там 
є чимало історичної інформації, але — 
лише про університет та трохи про ми-
трополичий палац. 

Зі сторінки з описом Херсонесу Тав- 
рійського, що в анексованому Росією 
Криму, єдиний лінк веде не на «офіцій-
ний» веб-сайт Херсонеського заповідни-
ка, а на англомовний сайт «Сhersonesos: 
Competent but not officially». Останні но-
вини на ньому датовані кінцем 2013 р.

Натомість зі сторінки про україн- 
сько-польський об’єкт «Дерев’яні церк-
ви Карпатського регіону» не веде жоден 
лінк — ані український, ані польський. 

Можна зробити висновок: активно 
скористалося можливостями інтерне-
ту для популяризації своєї культурної 
спадщини лише місто Львів. Тому не 
дивно, що за статистичними даними 
2015 р. кількість відвідувачів у музе-
ях та заповідниках Києва скоротилася 
майже удвічі порівняно з 2013 р., на-
томість у Львівській області — не змен-
шилася, а навіть трохи зросла [10]. 
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Аби поліпшити ситуацію із обізна-
ністю світу про нашу культурну спадщи-
ну, ще 2003 р. Кабінет Міністрів Укра- 
їни постановою № 1609 затвердив «Дер-
жавну програму забезпечення позитив-
ного міжнародного іміджу України на 
2003–2006 роки» [25]. Програма мала на 
меті «підвищення авторитету України в 
політичній, культурній та економічній 
сферах». Серед завдань програми — 
«пропагування та поширення інформа-
ції про здобутки української культури, 
духовні цінності українців; сприяння 
проведенню культурного обміну, між-
народного туризму». Однак Програма 
не була реалізована через незабезпече-
ність фінансуванням. 

Наступним, також наразі не надто 
успішним кроком стали паралельні (й, 
очевидно, не скоординовані) зусилля 
Мінкультури та МЗС у 2015–2016 ро- 
ках, спрямовані на створення окремої 
української державної інституції, що 
опікувалися б культурною дипломаті-
єю та промоцією української культури у 
світі — за прикладом польського Інсти- 
туту Адама Міцкевича (підпорядкова- 
ного Міністерству культури і націо-
нальної спадщини Польщі) чи «Поль-
ського Інституту» (мережевої організа-
ції в системі МЗС Польщі). Концепцію 
створення такої мережевої установи в 
Україні (під назвою «Український ін-
ститут») презентувало навесні 2015 р. 
Міністерство культури, але далі презен- 
тації та поїздки групи українських фа-
хівців до Польщі для ознайомлення з 
досвідом справа не пішла [27]. Після 
зміни міністра Міністерство культури, 
втратило інтерес до цієї справи.

Ініціатива перейшла до МЗС, де 

наприкінці 2015 р. створили окремий 
відділ культурної дипломатії, а в лю-
тому 2017 р. міністр закордонних справ 
П. Клімкін оголосив про намір створен-
ня Українського інституту, що займа-
тиметься «представленням і формуван- 
ням позитивного іміджу України у сві-
ті. …Основним завданням інституції 
буде ідентифікація сучасної України у 
світі та підвищення рівня довіри до неї 
за кордоном, у міжнародному інтелек-
туальному та культурному середовищі.  
…Основними напрямками діяльності 
інституту мають стати культурна дип- 
ломатія, економіка, наука, освіта, пуб- 
лічна дипломатія» [27].

Як бачимо, на відміну від концеп-
ції, запропонованої раніше Мінкульту-
ри (та від утілених, зокрема в Інституті 
А. Міцкевича, аналогічних установах 
інших європейських країн), для Україн-
ського інституту у версії МЗС промоція 
нашої культури має бути лише одним із 
напрямів (хочеться сподіватися, що не 
останнім за значенням). Утім, так пра-
цюють, наприклад, Британська рада, 
Чеський інститут тощо. 

Однією із традиційних форм пред-
ставлення національної культурної 
спадщини у світі є виставки мистецьких 
творів чи інших культурних артефактів 
із вітчизняних музейних збірок, органі-
зовані за кордоном. За часів СРСР така 
форма представлення українського мис-
тецтва у світі використовувалася вкрай 
рідко, і то як участь українських музеїв 
чи митців у «загальносоюзних» вистав-
кових проектах, де домінували, звичай-
но, музеї та митці московські й ленін-
градські, а жодного концептуального 
наголошення на оригінальності, окре-
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мішності котрогось із «неросійських» 
елементів таких проектів не передбача-
лося. Про один із таких проектів — ви-
ставку «Tatlin’s Dream» (Лондон, 1973) 
вже згадувалося в цій статті. Треба було 
значної кмітливості західних відвідува-
чів, аби зауважити й запам’ятати саме 
український складник такого великого 
проекту. 

Отже, істотного досвіду в ініціюван-
ні та проведенні зарубіжних виставко-
вих проектів Мінкультури України на 
час здобуття державної незалежності 
не мало. Цим, мабуть, можна пояснити, 
що один із перших таких проектів — 
виставка українського мистецтва доби 
«соцреалізму», організована в Мюнхені 
у 1993 р., — закінчився скандалом і су-
довою тяганиною. 

Більш-менш докладну картину за-
кордонної виставкової діяльності Мін-
культури України та підпорядкованих 
йому державних музеїв і заповідників 
маємо від 2004 р., коли почали готувати 
й оприлюднювати щорічні аналітичні 
звіти про роботу міністерства. На під-
ставі цих звітів можна зробити висно-
вок, що за підтримки держави щороку 
проводилося кільканадцять міжнарод-
них виставкових культурно-мистецьких 
проектів, а в окремі роки (2005, 2013) їх 
було понад двадцять. Більшість вистав-
кових проектів відбувалися в країнах 
Європейського Союзу та Північної Аме-
рики (США, Канада), кілька — в по-
страдянських країнах (Росія, Білорусь, 
Грузія, Казахстан) — як правило, при-
урочених до Днів української культури 
чи якогось ювілею. З-поміж азійських 
країн виставковою діяльністю України 
були охоплені лише Японія та Півден-

на Корея. За форматом, змістом і зна-
чущістю для популяризації української 
культури у світі ці виставкові проекти 
були доволі різними, нерівноцінними. 
Умовно їх можна поділити на кілька 
груп. 

Перша, чи не найчисленніша — це  
участь окремих українських музеїв у ве-
ликих міжнародних виставкових проек-
тах як одного з багатьох учасників (зде-
більшого — не головного). Ось кілька 
прикладів таких проектів: 

● виставка «Золото скіфських ца- 
рів» у Золотій Скарбниці міста Сент-
Аман-Монтрон (Франція, 2003), на якій  
представлено експонати з Музею істо-
ричних коштовностей [19]; 

● виставка «Вікінги і скарби Сходу» 
в Історичному музеї Лахті (Фінляндія, 
2006), у якій разом з Ермітажем (Росія),  
Державним історичним музеєм Росії, 
Департаментом археології Університе-
ту Турку брав участь Музей історичних 
коштовностей [28]; 

● виставковий проект «Під знаком 
золотого грифона. Царські могили скі-
фів» (Німеччина, 2007–2009), організо-
ваний спільно 18 музеями-партнерами 
Німеччини, України, Росії, Казахстану, 
Угорщини, Румунії, Ірану [30]; 

● українсько-румунська виставка «Ве-
лика цивілізація старої Європи: Три- 
пілля–Кукутень» (Ватикан, 2008); учас- 
ники — Національний Києво-Печер- 
ський заповідник, Національний му-
зей історії України, Музей національ-
ної культурної спадщини «ПлаТар», 
Дніпропетровський історичний музей  
ім. Д. І. Яворницького та шість музеїв 
Румунії [21]; 

● виставковий проект «Православна 
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ікона Росії, України та Білорусі», що  
відбувся в 2008 р. в Національному  
Києво-Печерському історико-культур- 
ному заповіднику (Україна), Третьяков-
ській галереї (Росія) та Національному 
художньому музеї Білорусі [21]; 

● виставковий проект «Золото сте-
пу» (Німеччина та Австрія, 2009–2010); 
учасники — Національний музей історії 
України, Музей історичних коштовнос-
тей, Інститут археології НАН України, 
Одеський археологічний музей та Він- 
ницький обласний краєзнавчий музей 
[31];

● міжнародний проект «Візантія. 
Слава і повсякденне життя» (2010; 
учасники — 80 музеїв із 17 країн: Ав-
стрії, Болгарії, Великої Британії, Гре-
ції, Данії, Італії, Нідерландів, Німеччи-
ни, Росії, США, Туреччини, Угорщини, 
Франції, Швейцарії, України) [32];

● міжнародний проект «Амазонки. 
Таємничі жінки-воїни» (Історичний му-
зей землі Рейнланд-Пфальц, 2010–2011 
роки) за участі Музею історичних кош- 
товностей, Інституту археології НАН 
України, Британського музею, Націо-
нального музею Грузії, музеїв Бонна, 
Копенгагена, Гейдельберга, Мюнхена, 
Базеля [32; 33] та ін. 

Нескладно помітити, що, попри по- 
зитивність самого факту регулярної 
участі українських музеїв (передусім — 
Музею історичних коштовностей) у та-
ких проектах, їхнього виходу на, сказа-
ти б, світовий культурно-експозиційний 
ринок (адже музейна й виставкова спра-
ва стала сьогодні важливою культурною 
індустрією), участь у подібних проектах 
мало що дає для поліпшення обізна-
ності світу з національної українською 

культурою, адже вони лише афірмують 
уже наявні уявлення про давні цивілі-
зації, про те, що їхні ареали існування 
охоплювали колись терени України. 
Але, з іншого боку, така участь не ви-
магає значних витрат із бюджету, адже 
й організація, й фінансування подібних 
міжнародних проектів, як правило, ціл-
ком забезпечуються багатшими захід-
ними партнерами. 

За цим же шаблоном — викорис-
тання в організації виставок уже сфор-
мованих у західної публіки культурних 
уподобань — відбулися ще кілька ви-
ставкових проектів, у яких, представле- 
но лише твори та пам’ятки із фондів 
українських музеїв:

● виставка «Золото вершників сте-
пів. Шедеври музеїв України» у м. Трен-
то (Італія, 2007);

● виставка «Золотий горизонт. 4 ти- 
сячі років кочовиків України» (Австрія, 
Німеччина, 2009–2010) із фондів Музею 
історичних коштовностей, Інституту ар-
хеології НАН України, Одеського ар-
хеологічного музею, Вінницького крає- 
знавчого музею [28; 30];

● виставковий проект «Слава Укра-
їни», здійснений у 2010–2012 роках у  
кількох музеях США, що складався з 
двох експозицій — «Слава України: зо-
лоті скарби і втрачені цивілізації» та 
«Слава України: святі образи XI–XIX 
століть» (із фондів Національного Киє- 
во-Печерського заповідника, Націо-
нального музею у Львові ім. А. Шеп-
тицького та приватного музею «Пла-
Тар») [24]; 

● виставка «Золоті скарби з музе-
їв України», що експонувалася 2012 р. 
в Японії (Музей мистецтв Хіросіми;  
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Муніципальний музей Яманасі; Музей 
історії Осаки), Південній Кореї (Сеу- 
льський центр мистецтв) та Сингапурі 
(Національний музей Сингапуру) [34];

● виставка «Под сенью дружных муз… 
Шедевры западноевропейской живопи- 
си из музеев Украины» у Державному  
музеї образотворчих мистецтв іме- 
ні О. С. Пушкіна (Росія, 2011) [34]; 

● виставка «Повернення “Святого 
Луки”» у тому-таки ДМОМ ім. О. С. Пуш-
кіна (Москва, 2012), на якій експо-
нувалися 100 полотен європейських 
майстрів XVI–XVIII ст. зі збірок музеїв 
Львова, Одеси, Харкова [9]. 

Зауважимо, що й тут домінували 
загальновизнана частина наших му-
зейних збірок (золото скіфів, сарматів, 
церковних окладів, європейські «старі 
майстри») і ті самі провідні учасники з 
українського боку — Музей історичних 
коштовностей та приватні колекції ро-
дин Платонових і Тарути. 

До цієї ж групи можна віднести 
скандально відому виставку «Крим —  
золотий острів у Чорному морі», що 
пройшла у 2013–2014 роках у кількох 
музеях Німеччини та Нідерландів [12; 
13] і представляла понад 600 предме-
тів із музеїв України (Центральний 
музей Тавриди, Керченський історико-
культурний заповідник, Національний 
заповідник «Херсонес Таврійський», 
Бахчисарайський історико-культурний 
заповідник, Національний музей істо-
рії України, Одеський археологічний 
музей). Після окупації Криму Росією 
2014 р. виникла загроза втрати Украї-
ною експонатів цієї виставки, бо на них 
стала претендувати Росія. Мінкультури 
України із цього приводу заявило, що 

експонати виставки в Нідерландах по-
винні бути повернуті Україні, бо нале-
жать до державної частини музейного 
фонду України [12; 17]. Після тривалого 
розгляду у грудні 2016 р. Окружний суд 
Амстердама ухвалив рішення поверну-
ти експонати виставки Україні.  

Наступна, цілком інакша за форма-
том і змістом група виставкових проек-
тів — це мистецькі виставки як частина 
ширших культурницьких чи представ-
ницьких заходів, організованих Украї-
ною за кордоном, як-от: 

● виставки в рамках Року України в 
Польщі (Жешув, Краків, Замостя, Ста-
льова Воля, Лодзь, 2005) [27]; 

виставка «Україна — Світу» у 
штаб-квартирі ЮНЕСКО з нагоди 60-ї 
річниці створення ЮНЕСКО (Париж, 
2005), де представлено артефакти три-
пільської культури з колекції приват-
ного музею «ПлаТар» та фондів Націо-
нального історичного музею (2008 р. цю 
виставку експоновано в Національному 
музеї Варшави) [24]; 

● виставка пам’яток історії України 
від давніх часів до сучасності як части-
на експозиції українського павільйону 
на Всесвітній виставці «Експо-2005» в 
Японії (Аїчі), де представлено артефак-
ти з колекцій Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяс-
лав», Музею українського народного 
декоративного мистецтва, Національ-
ного музею історії України та Чернігів-
ського історичного музею ім. В. В. Тар-
новського [28].

Нарешті, четверта група зарубіж-
них виставкових проектів — це, власне, 
самостійні виставки, що мали на меті 
ознайомити публіку в інших країнах з 
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якоюсь важливою (але ще не достатньо  
знаною) частиною української куль- 
турно-мистецької спадщини. Такими 
проектами були: 

● виставка українського малярства 
ХІХ — початку ХХ ст. з колекції Націо- 
нального художнього музею, що про-
йшла в Нідерландах (Амстердам) у 
2006 р.;

● виставка «Crossroads/Перехрестя. 
Український модернізм, 1910–1930», ор-
ганізована 2008 р. в Українському му-
зеї (Нью-Йорк) спільно з Національним 
художнім музеєм України та американ-
ським Фондом підтримки світового мис-
тецтва й освіти (на ній показано понад 
70 творів живопису, графіки, скульпту-
ри з провідних музеїв та приватних збі-
рок України) [53]; 

● виставка «Загадки стародавньої 
України: Дивовижна Трипільська 
культура (5400–2700 до н. е.)» у Коро-
лівському музеї Онтаріо (Канада, 2008) 
із фондів Національного музею історії 
України, Одеського археологічного му-
зею, Інституту археології НАНУ[29]; 

● виставка творів видатного скульп- 
тора Й.-Г. Пінзеля в Паризькому Лув-
рі (2012) із фондів Львівської галереї 
мистецтв, краєзнавчого та художнього 
музеїв Тернополя, Івано-Франківського 
художнього музею, з музеїв Польщі й 
Німеччини [11; 18; 44]; 

● виставка документів і художніх тво-
рів Т. Г. Шевченка «Taras Shevchenko: 
Poet, Artist, Icon» зі збірки Національ-
ного музею Т. Шевченка до 200-річчя 
від дня народження (Український му-
зей, Нью-Йорк, травень-листопад 2014) 
[53]; 

● виставка української авангардної  

сценографії «Staging the Ukrainian 
Avant-Garde of the 1910s and 1920s» 
(Український музей у Нью-Йорку, лю- 
тий-жовтень 2015) із фондів Держав-
ного музею театрального, музичного й 
кіномистецтва в Києві [53]. 

Показово, що рецепція творів Пін-
зеля навіть фаховою французькою ау-
диторією, якщо вірити ЗМІ, відбувалась 
у 2012 р. за тією самою моделлю «неспо-
діваної культури несподіваної нації», 
що й двадцятьма роками раніше. Голов- 
ний зберігач відділу скульптури Лувру 
Гілем Шерф, який очолював французь-
ких фахівців, що відбирали твори для 
виставки, зазначив: «У французької де-
легації був шок, коли ми вперше поба-
чили Пінзеля. Досі його ніхто не знав —  
у книжках про бароко його імені не 
було» [10].

Але нечисленних проектів четвер-
тої групи, хоч які вони були успішні й 
корисні, вочевидь замало для того, щоб 
перемістити українську культуру з да-
лекої периферії світової культурної ма- 
пи ближче до центру. На сьогодні бю-
джетне фінансування зарубіжної ви-
ставкової діяльності державних музеїв 
практично припинилося, відповідно до 
заходів жорсткої бюджетної економії, 
передбачених Постановою КМУ від 
11.10.2016 № 710 «Про ефективне вико-
ристання державних коштів», що одним 
із заходів передбачає: 

«17. Припинення здійснення ви-
трат на проведення виставок, ярмарків,  
з’їздів, симпозіумів, конгресів за раху-
нок коштів загального фонду бюджету 
(крім інформаційного та організацій-
ного забезпечення участі України у 
Франкфуртському міжнародному книж-
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ковому ярмарку та Венеціанському біє-
нале сучасного мистецтва)» [26].

Інші ж заходи запропоновано про-
водити за рахунок спецфонду бюджету 
(тобто зароблених коштів), спонсорства, 
пожертв і оргвнесків учасників. Однак 
залучати такі кошти наші музейники й 
«культурні дипломати» поки що не на-
вчилися, тому нарікають, що держава, 
мовляв, не розуміє важливості культур-
ної дипломатії. 

Із цього побіжного огляду сучас-
ної ситуації з презентацією української 
культурної спадщини за кордоном мож-
на зробити кілька висновків. Уявлення  
про культурну спадщину України у 
світі, навіть у колах фахівців з історії 
культури і мистецтвознавців є фрагмен- 
тарним, а значну частку того, що ми 
вважаємо нашою культурною спадщи-
ною, закордонні фахівці (не кажучи 
вже про звичайну публіку) відносять до 
спадщини сусідніх з нами країн. Тому 
в наш час позиціонування України на 
культурній мапі світу доводиться здій-
снювати майже з нуля. Дещо в цьому 
плані зроблено в попередніх десятиліт-
тях, здебільшого науковцями українсь- 
кої діаспори, але реального зламу в уяв-
ленні світу про українську культуру по- 
ки що не сталося. 

Чималу роботу з презентації укра-
їнської культурної спадщини здійснено 
за роки незалежності як державни- 
ми закладами культури (музеями, запо-
відниками), так і недержавними об’єд- 
наннями, а також приватними фунда-
ціями і колекціонерами. Щороку від-
бувалося кільканадцять музейно-ви- 
ставкових проектів за кордоном з укра-
їнською участю. Однак поки що най-

більше презентується та частка укра-
їнської культурної спадщини, що вже 
й так є відомою і «розкрученою», як-от 
«скіфське золото», пам’ятки Античності, 
живопис «старих майстрів». Проекти з 
представлення української мистецької 
спадщини інших епох і стилів (виставки 
Й.-Г. Пінзеля, О. Архипенка, модерного 
мистецтва XX ст.) є поодинокими, і тому 
із цих окремих «спалахів у темряві не-
знання» не формується цілісне бачення 
української культури. 

Використання новітніх інформа-
ційних технологій у просуванні куль-
турної спадщини України досі пере-
буває на початковій стадії. Можливо, 
дефіцитом є не лише кошти, а й розу-
міння діячами культури того, що нині 
без виходу у світовий інформаційний 
простір, музейний чи мистецький за-
клад має небагато шансів стати успіш-
ним і привабливим для поціновувачів 
культури з різних країн. 

Підсумки цього огляду присутнос-
ті української культурної спадщини у 
світовому культурному просторі можна 
сформулювати згідно із запропонова-
ним вище способом аналізу — за шість-
ма основними контекстами.

Соціокультурний контекст: зару-
біжна аудиторія української культури 
на разі обмежується кількома група- 
ми — фахова аудиторія (музеєзнавці, 
мистецтвознавці, експерти арт-ринку), 
активніша й освіченіша частина діаспо-
ри, а також не надто численний куль-
турний туризм в Україну. 

Геополітичний контекст: у ро-
ках незалежності відбулося зростання 
інтересу до української культури, але 
потім цей інтерес стабілізувався на не-
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високому рівні. Хоча окремі українські 
твори є у збірках відомих музеїв світу, 
але цілісної картини українського мис-
тецтва вони не формують. Зростання 
інтересу відбулось у зв’язку із подіями 
в Україні 2014 р., але криза й війна за-
шкодили культурному туризму та куль-
турним індустріям.

Історико-культурний контекст: 
культурну спадщину України й досі 
нерідко сприймають як частину росій-
ської (радянської) або ж польської (сто-
совно Галичини). Таке ставлення по-
чало змінюватися нещодавно й доволі 
повільно.

Контекст сучасної «високої» куль- 
тури: зв’язки українських і європей-
ських митців, культурологів, мисте-
цтвознавців значно розвинулися за 
останні роки, але й досі слабкі. Тісні-
шими донедавна були традиційні кон-
такти з пострадянськими та східноєв-
ропейськими країнами. Одначе тепер 
роль арт-контактів з Москвою слабне з 
політичних причин.

Ринковий контекст: українське 
мистецтво минулого рідко потрапляє на 

зарубіжні аукціони; наша архітектурна 
спадщина — нішевий фрагмент куль-
турного туризму; її маркетинг майже 
відсутній. Участь українських музеїв 
у міжнародній виставковій діяльності  
відбувається на умовах та за пріорите- 
тами, що їх визначає не українське 
культурне середовище, а потужніші за-
хідні дієвці. Водночас твори кільканад-
цяти знаних українських митців дедалі 
активніше продаються на західних аук-
ціонах.

Технологічний і медіальний кон-
текст: веб-ресурси українських музеїв 
і заповідників недостатньо орієнтовані 
на зарубіжного користувача. Водно-
час провідні арт-галереї та деякі митці 
України вже мають свої сайти, дедалі 
більше інтегруються в інформаційні ре-
сурси світового арт-ринку.

Отже, до сучасної ситуації із при-
сутністю української культури у світі, її 
позиції на уявних мапах світової куль-
тури можна застосувати фразу В. Чер-
чілля після Ель-Аламейн: «Це ще не по-
чаток кінця, але вже близький кінець 
початку».
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ОДНОФІГУРНІ ФРЕСКОвІ ОБРАЗИ 
ЗАХІДНОї вНУТРІшНЬОї ГАЛЕРЕї 

СОФІї КИївСЬКОї: НОвІ АТРИБУЦІї*

ВЯЧЕСЛАВ КОРнІєнКО

Для сучасних мистецтвознав- 
 чих студій у галузі вивчення 

особливостей українського середньовіч- 
ного монументального християнського 
мистецтва та визначення його місця у 
візантійській культурній та мистецькій 
спадщині суттєвою перепоною залиша-
ється незначна частина збережених то- 
гочасних пам’яток, що не дозволяє пов- 
ною мірою дослідити специфіку іконо-
графічних розписів стародавніх храмів 
Руси-України. Проблемою для дослід-
ника залишається часто незадовільна 
збереженість давнього живопису, його 
фрагментарність, що перешкоджає ці- 
лісному уявленню про іконописну про-
граму того чи того храму. Навіть у най-
краще збереженій пам’ятці ХІ ст. Софії 
Київській дослідники іконографічної 
програми опиняються перед низкою 
нерозв’язаних питань і суперечностей, 
однією з яких є проблема невизначе-
ності багатьох однофігурних фреско-

вих образів, адже первісні супровідні 
написи-дипінті за домінантної більшос-
ті зображень не збереглися до сьогод-
ні, а іконографія передбачає декілька 
можливих варіантів ідентифікації, що й  
зумовлює неоднозначність у встанов- 
ленні ідейної спрямованості міні-про- 
грам розписів окремих архітектурних 
об’ємів собору. 

З огляду на це, дослідники софій-
ського стінопису для впевненішої атри-
буції намагаються використовувати яко- 
мога ширше коло джерел, залучаючи не 
лише іконографічні порівняння, а й ре- 
зультати вивчення самої поверхні фрес-
ки, що дозволяє виявити окремі атрибу-
ти, притаманні певному святому/свя- 
тій, залишки написів-дипінті, які да-
ють можливість реконструювати ім’я, та 
написи-графіті, як-от: молитовні звер- 
нення до святих чи простий підпис із 
позначенням імені. 

Такий комплексний підхід уже 

* Дослідження здійснене в рамках виконання «Комплексної програми дослідження, реставра-
ції та популяризації Софійського собору у 2016–2021 рр.»

© Вячеслав Корниенко, 2017
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дозволив упевнено встановити імена 
великої кількості фрескових однофігур- 
них образів1, проте дослідження в цьо-
му напрямі тривають. На сьогодні вда-
лося атрибутувати ще чотири фрескові 
образи в західній внутрішній галереї —  
один у південній її частині (св. Марій), 
три інших — у північній (св. Яків, Йоанн 
Милостивий(?) та Капітон). Висвітлити 
результати проведеного дослідження і 
покликана ця стаття.

Південна частина західної 
внутрішньої галереї. Збереженість 
фрескових зображень у цьому архітек- 
турному об’ємі храму доволі задовіль-
на, біля деяких образів збереглися ди-
пінті, а на фресках виявлено значну 
кількість графіті, що містять імена зо-
бражених тут святих2. Проте одна з по-
статей у цьому об’ємі не мала досі впев-
неної атрибуції, хоча підпис-графіті з її 
ім’ям був відомий. Наразі цей недолік 
у вивченні стінопису Софії Київської 
може бути виправлений.

Св. Марій. Фреска знаходиться на 
західній стороні арки-переходу між за-
хідною внутрішньою та південною зо-
внішньою галереями. На ній (іл. 1) зо-
бражений святитель у темно-вишневій 
фелоні та білого кольору підризнику, 
прикрашеному візерунками в нижній 
частині (слабо простежуються). На пле-
чах святого — білий омофор із велики-
ми прямими хрестами на ньому. Святи- 
тель має коротке сиве волосся, яке капе-
люшком огортає голову та трохи спадає 
на лоба, невеликі сиві вуса та округлу 
бороду, яка опускається трохи нижче 
підборіддя. Обличчя та руки темнішо-
го кольору порівняно з іншими зобра-
женнями святих, що, вочевидь, мало 

на меті передати смаглявість зобра- 
женого тут святого. Лівою рукою святий 
тримає притиснуте до грудей Єванге-
ліє, а права піднесена на рівні грудей 
у благословляючому жесті.

Іл. 1. Образ св. Марія у південній частині  
західної внутрішньої галереї
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Поверхня фрескового тиньку в ба-
гатьох місцях сильно затерта, її права 
частина втрачена, що знищило части-
ну лівої руки святого та його ліву ногу. 
Втрати ці доповнено олійним живопи-
сом ХІХ ст., від якого зберігся супровід-
ний напис — літери ΘΟΔΙΟ у стовпчик. 
Тобто під час поновлення живопису в 
ХІХ ст. зображення було визначене як 
образ святого Мефодія, саме так він і 
фігурує в альбомі Ф. Солнцева3. На дум- 
ку російських мистецтвознавців, Солн-
цев міг мати на увазі Мефодія Патар-
ського4. Н. Нікітенко атрибутувала цю 
фреску як образ св. апостола Симона 
Зилота, спираючись на наявність дру-
гої збереженої літери и в імені святого5. 
Проте подальші дослідження не під-
твердили на поверхні фрескового тинь-
ку жодних залишків від напису-дипінті, 
тож атрибуція цієї постаті залишалась 
до недавнього часу не з’ясованою.

На поверхні фрески на висоті 
приблизно півтора метри від сучасної 
підлоги знаходиться напис-графіті, 
який називає ім’я цього святого: Μαρης 
‘Мάρης, Марии’ (іл. 2). На підставі па-
леографічних ознак, таких, як форма 
написання а з округлою петлею, округ- 
лих плавних м та р, и з горизонталь-
ною перемичкою, напис може бути 
датований у межах початку XIV —  
кінця XV ст. Не виключено, що на той 

час залишки напису-дипінті ще про-
стежувались, тож невідомий автор по-
вторив їх у графіті. Принаймні до та-
кої думки спонукають інші підписи до 
фрескових образів, що їх багато трапля-
ється на фресках Софійського собору.

Отже, невідомий автор зазначив, 
що на фресці зображений св. Марій. 
За синаксарем Константинопольської 
церкви відомо два святих із таким 
ім’ям. Перший, мученик, що постраж-
дав у Персії за Сапора ІІ (309–379); 
його пам’ять припадає на 29 березня7. 
Другий був відлюдником, він мирно 
спочив у IV ст.; пам’ять його припадає 
на 19 лютого7. 

Незважаючи на відсутність пам’я- 
тей цих обох святих у руських міся-
цесловах, ім’я “Марій” було відоме в 
середньовічній Україні, його згадано в 
одному з графіті початку ХІ ст. із Софії 
Київської8. Тож, попри відсутність цьо-
го імені в руських місяцесловах, цього 
святого знали на Русі, чим і зумовлена 
наявність цього імені в антропоніміко- 
ні, куди воно могло потрапити з грець- 
кого синаксаря. Відтак історичні відо-
мості не суперечать появі постаті свято- 
го Марія в стінописі Софії Київської, 
виконаному грецькими майстрами, і 
логічним є ототожнення фрескового 
образу з кимось із двох святих Марі-
їв Константинопольського синаксаря. 

Іл. 2. Графіті-підпис до фрескового образу св. Марія: фото, прорис
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Проте на заваді цьому іконографія, 
адже тут зображено святителя, яким 
ані перший, ані другий не були.

Натомість у історії раннього хрис-
тиянства відомий ще один святий із 
таким ім’ям — св. Марій, один із апос-
толів Сирії та Персії, єпископ Селевкії-
Ктесифона (бл. 88–120), охрещений 
апостолом від 70-ти Фадеєм, спільно з 
яким він створив одну з найдавніших 
літургій Ассирійської церкви9. Саме із 
цим святим може бути ототожнений 
образ сивочолого святителя у західній 
внутрішній галереї, що не суперечить 
ані даним графіті, ані іконографії.

Звісно, у цьому випадку таке ото-
тожнення видається ніби відірваним 
від стінопису інших пам’яток Руси-
України, оскільки ця постать невідо-
ма ні в руських, ні в грецьких свят-
цях, на чому наголошують російські 
вчені (Н. Герасименко, А. Захарова, 
В. Сараб’янов), які припускають мож-
ливість зображення у Софійському со-
борі тільки тих святих, які відомі за 
пам’ятями в Константинопольському 
синаксарі. Таку тезу вважаю уперед-
женою, адже саме в Софії Київській на-
явна, окрім св. Марія, низка фрескових 
образів, відсутніх у цьому синаксарі10.

Це пояснюється, на мою думку, 
кількома причинами. По-перше, на те-
ренах середньовічної України зберег- 
лось не так багато пам’яток монумен-
тального живопису першої полови-
ни ХІ ст., аби дослідники мали змогу 
проводити якісь обґрунтовані аналогії 
та висновувати про неможливість по-
яви тих чи тих образів саме в цей час. 
По-друге, варто враховувати той факт, 
що Софійський собор будували грець-

кі майстри кінця Х — початку ХІ ст., 
запрошені Володимиром для будівни-
цтва Десятинної церкви. Цей час при-
падає на той період, коли грецькі мінеї 
складались із загальновізантійського 
еортологічного ядра, близького до мі- 
сяцеслова Константинопольського си-
наксаря, проте вони водночас мали 
локальну еортологічну специфіку, що 
зумовлювала значне розмаїття зміс-
ту книг11. Відтак до низки поширених 
міней потрапляли пам’яті місцевих 
святих, які в подальшому, внаслідок 
уніфікації книг (у ХІІІ–XIV ст.) під 
час переходу зі Студійського уставу на 
Єрусалимський, були скорочені, тому 
не всі пам’яті цих місцевих святих збе-
реглись у місяцесловах; одночасно від-
бувався процес контамінації та замі-
щення образів однойменних святих12. 
Ці явища природно позначалися не 
тільки на літературі, а й на монумен-
тальному живопису. Тому відсутність 
у Константинопольському синаксарі 
пам’яті того чи того святого аж ніяк не 
свідчить про неможливість виконання 
його образу в Софії Київській на почат-
ку ХІ ст. Тим більше, що ми не володіє-
мо жодними відомостями щодо того, за 
яким саме синаксарем виконувались 
розписи собору.

Зважаючи на наведене вище, іден-
тифікація фрески в південній частині 
західної внутрішньої галереї як образу 
ассирійського єпископа св. Марія, одно-
го з Отців християнської церкви Сирії, 
не є такою вже сумнівною, адже в цьо-
му випадку спостерігається, як уже на-
голошувалось, відповідність відомостей 
графіті та іконографії образу.
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Північна частина західної  
внутрішньої галереї. На відміну від 
фресок південної частини західної вну-
трішньої галереї, у північній частині 
постаті святих збереглись набагато гір-
ше, тому ідентифікація збережених від 
ХІ ст. зображень фактично не здійсню-
валась через брак іконографічних ма-
теріалів13. Проте більш уважне вивчен-
ня наявного на фресках епіграфічного 
матеріалу та зіставлення із збереже-
ними частинами фрескових розписів 
дозволила все-таки атрибутувати три 
постаті святих у цій частині храму.

Св. Яків, брат Господній. Фреска 
розташована на східній стороні арки-
переходу від північного до другого з 
півдня компартиментів західної внут- 
рішньої галереї. На жаль, більша час-
тина тиньку не збереглась (іл. 3). Пов- 
ністю втрачений лик святого, праве 
плече та рука, майже повністю — пра-
ва нога. У цьому місці наявний олій-
ний живопис ХІХ ст., на якому одяг 
на постаті святого не зовсім тотожний 
кольоровій гамі фрескового образу. За 
наявними складовими можна встано-
вити, що в ХІ ст. тут був зображений 
святитель у світло-вишневій фелоні та 
блакитному прикрашеному підризни-
ку, в блакитних черевиках. На плечах 
святого знаходиться білий омофор із 
великими прямими хрестами із роз-
ширеними кінцями. Лівою рукою він 
тримає притиснуте до грудей золотисте 
Євангеліє.

На поверхні фрески виявлено до- 
волі незграбно виконаний напис гра-
фіті, який називає ім’я зображено-
го на фресці святого — Иѧкобъ ‘Яків’ 
(іл. 4, 4а). На підставі форм написан-

ня б та ъ з петлями кутом вгору та ѧ 
з трикутної форми язичком графіті 
може бути датоване останньою чвертю  
ХІІІ — початком XІV ст.

На підставі відомостей графіті та 
іконографічних особливостей фреска 
може бути ідентифікована як зобра-
ження св. Якова, брата Господнього, 

Іл. 3. Образ св. Якова у північній частині  
західної внутрішньої галереї
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першого єпископа Єрусалима14. День 
пам’яті цього святого припадає на 23 
жовтня, він зафіксований у багатьох 
руських місяцесловах15.

Це вже другий фресковий образ 
св. Якова, виявлений у Софійському 
соборі. Перший знаходиться у Георгі-
ївському приділі Софійського собору, 
він набагато краще зберігся17. У цілому 
обидва зображення виявляють певну 
подібність, наскільки можна порівню-
вати фреску ХІ ст. та олійний живопис 
ХІХ ст., попри намагання тогочасних 
«реставраторів» під час поновлюваль-
них робіт дотримуватися наявних тут 
контурів зображень. Повторення обра-
зів святих у різних частинах стінопису 
Софії Київської трапляються доволі 
часто (для прикладу можна назвати об-
рази св. Миколая, св. Міни, св. Андрія 
Стратилата, св. Пантелеймона, св. Єр- 

мила, св. Козми та св. Даміяна), водно- 
час не завжди вони ідентичні один од-
ному.

Св. Йоанн Милостивий (?). Фрес-
ка знаходиться у північно-східному 
куті третього з півночі компартименту 
західної внутрішньої галереї, на захід-
ній стороні арки-переходу між ним та 
приділом св. Петра і Павла. Від пер-
вісного тиньку ХІ ст. збереглася тільки 
невелика ділянка на висоту від підло-
ги до поясу постаті святого, а шириною 
від кута до правого краю постаті (іл. 5). 
Решту поверхні стіни займає олійний 
живопис ХІХ ст., що ідентифікує образ 
як св. Іпатія — напис  а⃝ Ѵпатіос. Як мо-
жемо бачити зі співвідношення олій-
ного живопису та фрескового тиньку, в 
цілому олійний живопис правильно пе-
редає кольорову гаму одягу святителя, 
одягненого в темно-вишневу фелонь 
та світло-блакитний підризник із ві-
зерунками, що дозволяє вірити допов- 
ненням ХІХ ст. і визначати образ як 
постать святителя.

На поверхні фрескового тиньку ви-
явлено напис-графіті, в якому зміша-
ними грецькими та слов’янськими сло-
вами зроблено підпис до образу: агиос  
Иванъ ‘святий Іван’ (іл. 6, 6а). За фор-
мою написання літери в з переломом 
при щоглі, г з виступом угорі та ъ з ви-
сокою петлею, час виконання напису 
може бути окреслений другою чвертю 
ХІ — кінцем ХІV ст., із більш вірогід-
ним обмеженням хронологічних рамок 
останньою чвертю ХІІІ — першою чвер-
тю XIV ст.

Зважаючи на іконографію обра-
зу, зокрема з урахуванням доповнень 
ХІХ ст., та наявність напису-графіті, 

Іл. 4. Графіті-підпис до фрескового образу  
св. Якова. Фото

Іл. 4а. Графіті-підпис до фрескового образу  
св. Якова. Прорис
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постать святого можна атрибутувати 
як зображення св. Йоанна Милости-
вого, патріарха Александрійського 
(† 619/620 р.)17. Пам’ять цього святого 
припадає на 12 листопада, вона широко 
представлена в руських місяцесловах18. 
У південній внутрішній галереї на від-
косі арки знаходиться образ св. Йоанна 
Милостивого, надійно атрибутовано-
го завдяки напису-дипінті ХІ ст.19 Як  
і в попередньому випадку, образи  
цих святих доволі схожі, принаймні на 
рівні порівняння фрески та олійного 
живопису.

Іл. 5. Образ св. Йоанна Милостивого у  
північній частині західної внутрішньої галереї

Іл. 6. Графіті-підпис до фрескового образу  
св. Йоанна Милостивого. Фото

Іл. 6а. Графіті-підпис до фрескового образу  
св. Йоанна Милостивого. Прорис
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Іл. 7. Образ св. Капітона у північній частині 
західної внутрішньої галереї

Іл. 8. Образ св. Капітона у південній  
внутрішній галереї

Св. Капітон, єпископ Херсонсь- 
кий. Фреска розташована на західній 
площині арки-переходу від північно-
го компартименту до другого з півдня 
компартименту західної внутрішньої 

галереї, навпроти образу св. Якова. На 
поверхні стіни зображений святитель 
у лазуровій із зеленуватим відтінком 
фелоні та блакитному, багато прикра-
шеному підризнику (іл. 7). На плечах 
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ражения святых во фресках Софии Киевской. 
Часть І: Внутренние галереи // Византийский 
временник — 2007. № 66 (91). С. 24–59; Ге-
расименко Н. В., Захарова А. В., Сарабьянов 
В. Д. Изображения святых во фресках Софии 
Киевской. Западное пространство основного 
объема под хорами // Искусство Христианского 
Мира: Сборник статей: Выпуск ХІ. М., 2009. С. 
208–256; Герасименко Н. В., Захарова А. В., Са-
рабьянов В. Д. Изображения святых на хорах 
собора Св. Софии в Киеве. Новые атрибуции 
// Византийский временик. 2014. № 73 (98). С. 
219–236; Никитенко Н., Корниенко В. Собор 
святых Софии Киевской. К., 2014. 336 с.; Нікі-с.; Нікі-
тенко Н., Корнієнко В. Міні-програма розпису 
однієї з арок південної галереї Софії Київської // 
Сіверщина в історії України. Збірник наукових 

праць. К.; Глухів, 2016. С. 158–163; Корнієнко В. 
Св. Никандр, св. Стратонік чи св. Ієрон? (до про-
блеми атрибуції фрескового образу в південній 
внутрішній галереї Софії Київської) // Сіверщи-
на в історії України. Збірник наукових праць. 
К.; Глухів, 2016. С. 163–166; Корнієнко В. В. 
Атрибуція однофігурних фресок північної сті-
ни передвівтарного компартимента приділа 
св. Антонія і Феодосія Печерських (колишньої 
південної внутрішньої галереї) Софії Київської 
// Сугдейский сборник. Вып. VI. Материалы VI 
Судакской международной научной конферен-
ции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и 
культуре» (г. Судак, 19–22 сентября 2012 г.). К., 
2016. С. 63–71; Корнієнко В. В. Нововиявлений 
фресковий образ св. цілителя Козми в західній 
внутрішній галереї Софії Київської // Славістич-
на збірка. Вип. ІІ: Збірка статей за матеріалами 
Других Міжнародних наукових Соханівських 

Примітки:

святого — білий омофор із великими 
краплеподібними хрестами. Лівою ру-
кою він тримає притиснуте до грудей 
золотисте Євангеліє, а правою вказує 
на нього. Святий має видовжене аске-
тичне обличчя, гострий тонкий ніс, ко-
ротке сиве волосся та довгі сиві вуса й 
загострену бороду, яка спускається до 
середини шиї.

Попри 12 графіті на поверхні фрес-
ки жодного напису з іменем святого тут 
не виявлено. Проте іконографічні ана-
логії, зокрема, форма крапельних хрес-
тів на омофорі, яка трапляється лише 
на одному надійно ідентифікованому 
образі в соборі в південній внутрішній 
галереї — св. Капітоні (мал. 8)20, дозво-
ляють ідентифікувати зображеного в 
західній галереї святого саме як Хер-
сонського єпископа св. Капітона († піс-
ля 326 р.). Обидва зображення доволі 
схожі, хоча на фресці з південної гале-

реї св. Капітон має не таке аскетичне  
обличчя21. День пам’яті св. Капітона 
спільно з іншими єпископами Херсон-
ськими, житія яких були добре відомі  
не лише в грецькому оригіналі, а й у 
церковнослов’янському перекладі22, 
припадає на 7 березня, він часто зу-
стрічається у руських місяцесловах23.

Отже, комплексні дослідження ін-
формації епіграфічних пам’яток та іко-
нографії дозволили встановити імена 
ще чотирьох святих, чиї фрескові образи 
збереглись на стінах західної внутріш-
ньої галереї Софії Київської. Отримані 
результати в подальшому сприятимуть 
поглибленню розуміння ідейного на- 
повнення цієї частини стінопису хра-
му, що стане можливим завдяки до-
слідженню житій ідентифікованих 
фрескових образів у західній внутріш-
ній галереї та суміжних архітектурних 
об’ємів Софійського собору.
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Іл. 1. Образ св. Марія у південній частині за-
хідної внутрішньої галереї.

Іл. 2. Графіті-підпис до фрескового образу св. 
Марія: фото, прорис.

Іл. 3. Образ св. Якова у північній частині за-
хідної внутрішньої галереї.

Іл. 4. Графіті-підпис до фрескового образу св. 
Якова.Фото.

Іл. 4а. Графіті-підпис до фрескового образу 
св. Якова.Прорис.

Іл. 5. Образ св. Йоанна Милостивого у північ-
ній частині західної внутрішньої галереї.

Іл. 6. Графіті-підпис до фрескового образу св. 
Йоанна Милостивого.Фото.

Іл. 6а. Графіті-підпис до фрескового образу 
св. Йоанна Милостивого.Прорис.

Іл. 7. Образ св. Капітона у північній частині 
західної внутрішньої галереї.

Іл. 8. Образ св. Капітона у південній внут- 
рішній галереї.
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ДОСЛІДЖЕННЯ мОЗАїК І ФРЕСОК  
ПІДКУПОЛЬНОГО ПРОСТОРУ  

СОФІї КИївСЬКОї  
У ПРОЦЕСІ КОНСЕРвАЦІЙНИХ РОБІТ 

2013–2014 РОКІв: 
ПОПЕРЕДНІ вИСНОвКИ

Побудований у першій полови- 
 ні ХІ ст. собор Святої Софії у 

Києві став найбільшим храмом Східної 
Європи, а декорація його інтер’єрів най-
більшим художнім ансамблем тогочас-
ного християнського світу на Сході та 
Заході1. Головний вівтар, центральний 
купол і верхні частини підкупольного 
простору Софії Київської прикрашали 
мозаїки, первинна площа яких стано-
вила за підрахунками 640 кв. м (до сьо-
годні їх збереглося 260 кв. м). Усі інші 
частини п’ятинавного ядра собору з при-
міщеннями на хорах, його внутрішні та 
зовнішні галереї, а також сходові кори-
дори двох веж, що ведуть на хори, були 
розписані фресками, первинна пло- 
ща яких у всіх частинах інтер’єру сяга-
ла 6 тис. кв. м (до сьогодні їх збереглося 
близько 30 тис.  кв. м).

Ядром програми догматичних зоб- 
ражень мозаїчного ансамблю Софії 
Київської є поясне зображення Христа 
Пантократора (рис. 1, 3.1*) в оточенні 
чотирьох архангелів в центральному 
куполі (з них збереглася постать лише 
одного архангела (рис. 1, 3.2), інші до-
писані олійною фарбою), та зображена 
у консі апсиди головного вівтаря по-
стать Богородиці Оранти, яка молиться 
Христу (рис. 1, 3.26). Уздовж арки кон-
хи фрагментами зберігся напис (рис. 1, 
3.27) із віршем псалма (45: 6), де ствер-
джується непорушність граду, захище-
ного Богом. Отже, зображення Бого-
родиці, яка несе в собі втіленого Сина 
Божого і молиться Йому, мало значен-
ня захисного Палладія. Тему заступни-
цтва та захисту розвиває поясний «Де- 
ісус» у трьох медальйонах, розміщених 

* Див. 3.1 та подібні посилання далі на картограмі на с. 88-89.

© Юрій Коренюк, Роман Гуцуляк, Наталія Шевченко, 2017
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Іл. 1. Мозаїки купола, підкупольного простору та вівтаря
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Іл. 2. Віма, північна стіна: фрагменти мозаїк у верхній частині стіни, фрагменти фресок внизу
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Іл. 4. Північна попружна арка, східний схил: севастійський мученик Леонтій
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у люнеті над аркою конхи (рис. 1, 3.31), 
де Богородиця та Іоанн Предтеча мо-
ляться за рід людський перед зображе-
ним у центрі Христом. 

З образом Христа Пантократора 
в головному куполі тематично пов’я- 
зуються зображення купольного бараба- 
на. У Софії Київській простінки вікон 
барабана займали постаті чину Дванад- 
цяти апостолів (збереглася лише верх-
ня частина постаті апостола Павла (рис. 
1, 3.3), інші апостоли дописані олійною 
фарбою). Вибір такої програми куполь-
ної декорації свідчить про актуальність 
для недавно охрещеної держави теми 
апостольської проповіді та поширення 
євангельського вчення. Цю тему продов- 
жують розташовані в парусних склепін-
нях підкупольного кільця постаті єван-
гелістів, які пишуть Євангелія (пов- 
ністю збереглася лише фігура єванге-
ліста Марка (рис. 1, 3.6), постать Іоанна 
збереглася фрагментом (рис. 1, 3.7), зо-
браження Матвія та Луки (рис. 1, 3.8, 9) 
втрачено й дописано олійною фарбою). 

Між парусами над замковими час-
тинами попружних арок містилися ме-
дальйони, з яких дотепер збереглося 
два: медальйон із поясним зображен-
ням Христа над східною аркою (рис. 1, 
3.4, 17) і фрагмент медальйона з Бого- 
родицею над західною (рис. 1, 3.5). Ком- 
плекс цих образів, об’єднаних темою Бо-
говтілення і розташованих на межі між 
найвищою зоною храмового інтер’єру та  
головним вівтарем, розвиває ідею зв’яз- 
ку Церкви Небесної та Церкви Земної. 
Водночас Христос над східною аркою, 
представлений в рідкісному іконогра-
фічному типі Священика, входить одно-
часно до циклу літургійних зображень.

Головний сюжет літургійної програ-
ми репрезентовано в середньому регіст- 
рі півкола апсидної стіни «Євхаристією», 
яка зображає вічну Небесну літургію, 
символізуючи єдність Церкви Небесної 
та Земної (рис. 1, 3.28). Регістром ниж-
че аналогічний зміст утілюють постаті 
восьми святителів і двох архідияконів 
(рис. 1, 3.29, 3.30), які з обох боків оточу-
ють розташований у центрі вівтаря пре-
стол, представляючи небесних співучас-
ників літургійної служби, що правиться 
у храмі. Окрім того, святителі та архіди-
якони, розміщені під «Євхаристією», де 
Дванадцять апостолів отримують при- 
частя у Христа Великого Архієрея, де-
монструють апостольські основи цер-
ковної ієрархії. Два ветхозавітні перво-
священики, зображені на внутрішніх 
лопатках вівтарної арки приблизно на 
тому рівні, що і «Євхаристія» в апсиді (з 
них збереглася лише постать первосвя-
щеника Аарона на північній лопатці 
(рис. 2, 3.23), сприймались прообразами 
зображеного в цій сцені Христа — Пер-
восвященика Нового завіту, а в сукуп-
ності з Отцями Церкви святительського 
чину вони вказували на спадкоємний 
зв’язок ветхозавітного та новозавітного 
священства. 

На західних лопатках стовпів вів- 
тарної арки (східної пари підкупольних 
стовпів), які виходять у підкупольний 
простір, у тому самому регістрі, що й 
первосвященики, зображено персона-
жів сцени «Благовіщення»: на лопатці  
північно-східного стовпа архангел Гав- 
риїл (рис. 1, 3.21, 8), на лопатці південно-
східного стовпа — Діва Марія (рис. 1, 
3.22, 9). «Благовіщення» є першим сю-
жетом циклу Дванадесятих свят, який 
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продовжувався на склепіннях рамен 
трансепту та центральної нави, де всі 
композиції були написані вже фрескою 
(жодна з них не дійшла до сьогодні, лиш 
на східному схилі південного склепіння 
трансепту зберігся невеликий фраг- 
мент фрески, очевидно, залишок сюже- 
ту «Стрітення»). А на стінах рамен тран- 
септу більшою чи меншою мірою збе-
реглися фрескові розписи зі сценами 
євангельського циклу.

Схили чотирьох попружних арок 
центрального купола займав цикл зо-
бражень Сорока Севастійських мучени-
ків, на обох сторонах кожної арки місти-
лося по п’ять медальйонів із поясними 
зображеннями мучеників, а в замковій 
частині медальйон з восьмикінцевим 
хрестом (хризмою). Із них у південній 
арці з певними втратами збереглися 
десять мозаїчних медальйонів із муче-
никами та медальйон із хрестом (рис. 
1, 3.18), у північній арці зберігся ме-
дальйон із хрестом і п’ять медальйонів 
із мучениками східної частини; (рис. 1, 
3.19, 4); у східній арці мозаїка на обох 
її схилах обсипалася, а в західній арці 
на південному схилі зберігся фрагмент 
фрески із залишками двох медальйонів 
із мучениками (рис. 3.20, 5), який свід-
чить про те, що севастійські мученики 
в цій арці були написані фрескою, а не 
набрані мозаїкою.

Окрім вівтарної апсиди, головно-
го купола та верхньої частини підку-
польного простору мозаїками в Софії 
було прикрашено віму (простір між 
апсидою та вівтарною аркою), але в ній 
збереглися лише на північній стіні два 
невеликі мозаїчні фрагменти, розта-
шовані у верхній частині стіни (рис. 2, 

3.32) та в середній біля уступу апсиди 
(рис. 2, 3.33). А в нижній частині цієї 
стіни заціліли фрагменти фрескового 
розпису, залишок постаті святого і до-
волі велика ділянка орнаменту (рис. 2, 
3.34). Ці фрескові фрагменти свідчать, 
що нижні частини стін віми були роз-
писані фресками. Межа між мозаїчною 
декорацією верхніх частин стін віми та 
фресками нижніх частин проходила, як 
можна визначити з мозаїчного фраг-
мента, збереженого біля уступу апсиди 
(рис. 2, 3.33, 18), на тому самому рівні, 
що й межа між мозаїками та фресками 
в підкупольному просторі. Цей рівень 
відповідає висоті підлоги хорів і відзна-
чається на лопатках усіх підкупольних, 
стовпів, зокрема на лопатках вівтарної 
арки, карнизами, але на стіни віми ці 
карнизи не розповсюджуються.

Перші описи Софії Київської та  
збережених частин її мозаїчного ан-
самблю публікуються у першій половині 
ХІХ ст. [3, 64–68; 4, 787–805; 8, 235–260]. 
Наприкінці ХІХ ст. з’являються дослі- 
дження, у яких розглядають увесь ма-
лярський ансамбль Софії, але основна 
частина софійських фресок на той час 
перебувала під олійними записами, 
виконаними під час реставрації 1843–
1853 років, тому автори робіт обмежува-
лися переважно описами сюжетного ре-
пертуару та пошуками іконографічних 
аналогій окремих зображень [1; 2, 1–27; 
20, 111–160]. 

Систематичне розчищення та кон-
сервація фрескового ансамблю Софії 
Київської розпочалися всередині 30-х 
років ХХ ст. після перерви, пов’язаної 
з війною, вони були завершені у 1960-х 
роках. У цей період публікується мо-
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нографічне дослідження В. Лазарева 
«Мозаики Софии Киевской», де поряд із 
мистецтвознавчими студіями комплек-
су мозаїчних зображень аналізується 
іконографія усього ансамблю мозаїк і 
фресок, а також запропоновано періо-
дизацію їх створення. Початковим ета- 
пом, за В. Лазаревим, була робота над 
мозаїками, після завершення якої роз-
почалися розписи інтер’єру фресками. 
Їх він поділяв на етапи, пов’язані з освя-

ченнями Софійського собору 1046 р. та 
1061 р. (або 1067 р.), а фрески зовнішніх 
галерей і обох веж, які ведуть на хори, 
датував не раніше межі ХІ–ХІІ ст., вва-
жаючи найбільш вірогідним часом їх 
виконання період київського князюван-
ня Володимира Мономаха (1113–1125 
роки) [9, 55–57]. Підставою для такого 
пізнього датування розписів зовніш-
ніх частин будівлі були висновки того-
часних дослідників архітектури Софії  

Іл. 5. Західна попружна арка, південний схил: фрагмент фрески із залишками двох медальйонів  
із Севастійськими мучениками
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Київської, які вважали її зовнішні гале-
реї та обидві сходові вежі прибудовами 
кінця ХІ — початку ХІІ ст.2 

У 1970-х роках тезу про значну 
перерву між зведенням центрального 
ядра Софії та її зовнішніх галерей і веж 
було аргументовано спростовано3. Од-
ним із аргументів спростування стали, 
зокрема, й результати дослідження роз-
чинів тинькових основ фресок, які по-
казали, що в п’ятинавному ядрі собору, 
в його внутрішніх і зовнішніх галереях 
і в сходових вежах розчини фрескового 
тиньку мають однаковий склад міне-
ральних наповнювачів [21, 184–190; 19, 
196–199, табл. 1, 2]. Концепцію поділу 
софійського фрескового ансамблю на 
частини, виконання яких розмежову-
вали тривалі перерви, було відхилено, 
штучною концепцією почав сприймати-
ся і запропонований В. Лазаревим по-
діл фресок п’ятинавного ядра на етапи, 

прив’язані до двох освячень собору. Од-
нак його теза про те, що розписи фрес-
ками розпочалися після завершення 
роботи над мозаїками [9, 26, 38, прим. 
4] (або після раптового припинення цієї 
роботи4), залишалася на той час не-
змінною, хоча вже існувала тенденція 
вирізняти в межах мозаїчного ансамб-
лю окремі етапи роботи.

Ще наприкінці 50-х років В. Ле-
вицька, яка вивчала техніку набору та 
палітру софійських мозаїк, запропону-
вала таку послідовність їх виконання: 
на першому етапі було набрано мозаїки 
склепіння купола та верхньої частини 
апсиди; на другому етапі риштован-
ня були опущені в барабан купола та 
в нижню частину апсиди, паралельно 
роботи розпочалися у вімі та вівтарній 
арці; на третьому етапі вони перемісти-
лися у підкупольну частину, північну 
та південну попружні арки, на яких 

Іл. 6. Облямування голосників: зліва — у північно-східному парусі, справа — у південно-східному парусі
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виконання мозаїк закінчилося [11, 182, 
183]. В. Левицька зазначила також, 
що набір золотого тла в підкупольному 
кільці на кількох ділянках виконано 
різномодульною смальтою, яка свідчить 
про використання на стадії завершен-
ня робіт залишків набірного матеріалу 
[11, 178]. Цим також може пояснювати-
ся заміна в одязі більшості  розташова-
них на попружних арках зображень се-
вастійських мучеників золотої смальти 
жовтою [12, 132; 13, 126].

У 1989–1990 роках під час про-
ведення у Софії профілактичної кон-
сервації мозаїк центрального купола 
та підкупольного простору (керівник 
робіт А. Остапчук) реставратори звер-
нули увагу на істотну відмінність у 
оформленні отворів голосників, розта-
шованих у нижніх частинах парусних 
склепінь підкупольного кільця. Отвори 
обох голосників у східній парі парусів 
декоровано орнаментованими полі- 
хромними дисками, схожими на тарілки 
(рис. 1, 3.10, 3.11, 6). Голосник у південно-
західному парусі (рис. 3.12) на зеленому  
тлі облямовано майже монохромним зе- 
лено-синім диском. А в північно-захід- 
ному парусі отвір голосника (рис. 3.13) 
оточено лише рядом кубиків білого ка- 
меню та червоної смальти, але особли-
вою деталлю цього парусного склепін-
ня є два невеликі хрести, подібні до 
вотивних, набрані червоною та блакит-
ною смальтою нижче отвору голосника 
(рис. 7).

Не менші відмінності демонстру-
ють орнаментальні фризи, які прикра-
шають щоки чотирьох попружних арок 
і опускаються на бічних гранях лопаток 
підкупольних стовпів від п’ят арок до 
рівня карнизів, відповідних рівню під-
логи хорів (збереглися ці орнаменти зде-
більшого вертикальними ділянками на 
лопатках (рис. 1, 3.14–17), а їхні верхні 
частини уздовж півкіл арок були зруба-
ні, очевидно, у ХVІІ ст.). Фризи всіх чо-
тирьох арок представляють стрічково-
рослинний мотив типу «візантійська 
лоза» (хвилясто-вигнуте центральне 
стебло з боковими галузками), але на  
східній і західній парі стовпів виконані 
вони зовсім по-різному. 

Іл. 7. Зображення двох хрестів під голосником  
у північно-західному парусі
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Орнаментальний фриз, частини 
якого збереглися на стовпах східної 
арки (вівтарної), має жовте орнамен-
тальне поле, на тлі якого стебла та па-
гони набрані синьою синьо-чорною та 
чорною смальтою (рис. 1, 3.14а, 3.14б, 8, 
9). Фриз західної арки порівняно із фри-
зом східної арки має значно довші ви-
гини хвиль центрального стебла. Його 
орнаментальне поле набране оливко-
вою смальтою, для стебел на ділянці, 

що збереглася на південно-західному 
стовпі (рис. 3.17б), використано бла-
китну смальту, яка на оливковому тлі 
майже не вирізняється (рис. 10), на ді-
лянці цього фризу, що збереглася на 
північно-західному стовпі (рис. 3.17а), 
стебла набрані переважно чорною 
смальтою, яка лише подекуди заміне-
на синьо-блакитною, а тло заповнене 
смальтою кількох, темно-оливкових і 
світло-оливкових відтінків, які на різ-

Іл. 8. Північно-східний підкупольний стовп, орнаментальний фриз східної попружної арки (вівтарної):  
фрагмент північної частини, поряд на західній лопатці стовпа постать архангела Гавриїла з «Благовіщення»
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них ділянках по-різному перемішані 
(рис. 15). Фриз південної арки в части-
ні, що збереглася на південно-східному 
стовпі (рис. 1, 3.15а), має жовте тло 
орнаментального поля зі стеблами, 
набраними темно-смарагдовою смаль-
тою, частина фризу, що збереглася на 
південно-західному стовпі (рис. 3.15б), 
має оливкове тло орнаментального по- 
ля, як і розташована на цьому стовпі пів-
денна ділянка орнаментального фри- 

зу західної арки, а для стебел тут за-
стосовано переважно смарагдово-чорну 
смальту. Фриз північної арки в части-
ні, що збереглася на північно-східному 
стовпі (рис. 1, 3.16а), має жовте тло ор- 
наментального поля зі стеблами, наб- 
раними насичено-зеленою смальтою 
(рис. 11), а тло орнаментального поля 
частини цього фризу, яка збереглася на 
північно-західному стовпі (рис. 3.16б), 
заповнене строкатою сумішшю смальт 

Іл. 9. Південно-східний підкупольний стовп: орнаментальний фриз східної попружної арки (вівтарної), 
фрагмент південної частини, поряд на західній лопатці стовпа — постать Діви Марії з «Благовіщення»
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Іл. 11. Північно-східний підкупольний стовп,  
орнаментальний фриз північної попружної 

арки: фрагмент східної частини

коричневого і зеленого кольорів, темно- 
оливкового і світло-оливкового відтін-
ків, доповнених на деяких ділянках 
світло-сірим каменем. Стебла вгорі збе- 
реженої ділянки цієї частини набрано 
смарагдово-чорною смальтою, нижче 
чисто чорною, яка в окремих місцях 
чергується з блакитною. У верхній ча- 
стині ділянки і тло, і стебла набрано 
кубиками стандартного для софійських 
мозаїк розміру 5×5, 5×7 мм, а нижче 
смальта поколота нерегулярно, пере-
важно крупно, розміром 10×10 мм і 

більше, кубики покладено з різними 
проміжками, в цілому набір видається 
недбалим (рис. 12). Подібним крупним 
модулем смальти й доволі недбалою 
технікою характеризується й розташо-
вана на цьому стовпі північна ділянка 
фризу західної арки. 

У зв’язку з перерахованими відмін-
ностями оформлення отворів голосни- 
ків у східній і західній парі парусних 
склепінь та не менш істотною відмін-
ністю ділянок орнаментів, які зберегли-
ся на східній та західній парі стовпів, 

Іл. 10. Південно-західний підкупольний стовп,  
орнаментальний фриз західної попружної арки:  

фрагмент південної частини
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реставратори висловили думку про те, 
що ділянки мозаїк у нижніх частинах 
західної пари парусних склепінь (від 
рівня трохи вищого отворів голосни-
ків) та на західній парі підкупольних 
стовпів належать останньому етапу 
створення мозаїчного ансамблю5. Але 
межу між ділянками більш раннього і 
заключного етапу виконання виявити 
скрізь не вдалося, оскільки верхні час-
тини орнаментів на всіх арках утраче-
но, так само над отвором голосника в 
північно-східному парусі починається 

суцільна втрата (рис. 7). Наступна кон-
сервація мозаїк підкупольного простору 
проводилася у 2013–2014 роках. Вона 
охопила північну частину підкупольно-
го кільця з північно-східним і північно-
західним стовпами, а також частиною 
південно-західного стовпа до рівня 10 м 
над підлогою підкупольного простору. 
Технологічні спостереження цього пе-
ріоду підтвердили всі попередні виснов- 
ки, доповнивши їх кількома новими 
важливими фактами.

При видаленні реставраційного за- 
пису над карнизом північно-західного  
стовпа з’ясувалося, що під цим записом 
існують збережені фрагменти фрески, 
якою стовп було розписано до появи на 
ньому мозаїчної декорації. Набір мо- 
заїчних орнаментальних фризів, які 
знаходяться на бічних гранях лопаток 
цього стовпа (західної частини фризу 
північної арки та північної частини за-
хідної арки (рис. 3.16б, 3.17а), на 0,95–
1,20 м не доходить до карнизів. Ниж-
че розташовуються невеликі ділянки 
мозаїчного тиньку, позбавлені набору 
лише із фресковим підмальовком, а ще 
нижче доволі добре збережені залишки 
первинного фрескового розпису, який 
перед заміною його на мозаїчну декора-
цію було стесано, але над карнизними 
плитами збереглися його фрагменти ви- 
сотою 0,50–0,65 м (рис. 3.16в, 3.17в). На 
східній лопатці стовпа мозаїчний тиньк 
орнаментального фриза прилягає до 
зрубаного торця фрескового тиньку в 
стик (рис. 13), а на південній лопатці 
стовпа мозаїчний тиньк орнаменталь-
ного фризу (північна ділянка фризу за- 
хідної арки) заходить на фресковий 
тиньк шаром товщиною 1–2 см (рис. 14).  

Іл. 12. Північно-західний підкупольний стовп, 
орнаментальний фриз північної попружної арки: 

фрагмент західної частини
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Іл. 13. Північно-західний підкупольний стовп, бічна грань східної лопатки: фрагмент фрескової панелі, 
частково перекритої мозаїчним орнаментальним фризом (у місцях утрат фрескового тиньку 

зонди із залишками реставраційних записів середини ХХ ст.)
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Іл. 14. Північно-західний підкупольний стовп, бічна грань південної лопатки:  
фрагмент фрескової панелі, частково перекритої  

мозаїчним орнаментальним фризом



Частина перша. ЗбЕРЕЖЕннЯ І ТРАнСЛЯЦІЯ ХУДОЖнІХ КОДІВ 102   ■

Іл. 15. Північно-західний підкупольний стовп, південна лопатка: фрескові панелі на її лицьовій  
і бічній гранях, на бічній грані вгорі мозаїчний орнаментальний фриз, 

який частково перекриває розташовану внизу фрескову панель
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Іл. 16. Південно-західний підкупольний стовп, північна лопатка:  
фрескова постать невідомого мученика та панель під ним
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Із цього очевидно, що мозаїка на пів- 
нічно-західному стовпі з’явилася пізні-
ше фрескового розпису.

Розчищені над карнизами північ- 
но-західного стовпа фрагменти фресок, 
очевидно, першого етапу декорації під-
купольного простору, зберегли залишки 
панелей, які у фресковому ансамблі Со-
фії Київської розташовуються в цоколь-
них частинах стін і стовпів над підлогою 
першого поверху і над підлогою хорів, а 
також на лопатках західної пари підку-
польних стовпів над карнизами, відпо-
відними підлозі хорів (рис. 15, 16). 

Декорація обох панелей, відкритих  
над карнизом північно-західного стов-
па, є типовим для бічних граней лопа-
ток найпростішим варіантом живопис-
ної імітації полілітії (обличкування стін 
кольоровим мармуром), яка зображуєть- 
ся у вигляді однотонно пофарбованих 
прямокутників, оточених простим об-
лямуванням (рис. 13, 14). Фрагмент па- 
нелі, розташований на бічній грані пів-
денної лопатки, по її ребру сполучаєть- 
ся з панеллю, розташованою на лицьовій  
грані лопатки, яка живописними за-
собами імітує декорацію типу «opus 
sectile». Ця панель збереглася на повну 
висоту разом із розташованою над нею  
фресковою постаттю мученика. Дослі- 
дження стику тинькових ділянок, фре-
сок на лицьовій та бічній гранях лопат-
ки показує, що спочатку була розписана 
її лицьова грань, а потім бічна, оскільки 
тиньк бічної панелі заходить на тиньк 
панелі лицьової грані, а фреску бічної 
грані пізніше перекрив тиньковий роз-
чин мозаїчного орнаментального фризу 
(рис. 15).

На лицьовій грані симетричної 

лопатки на південно-західному стов-
пі теж збереглися постать мученика 
і панель під нею (рис. 16). Мозаїчний 
орнаментальний фриз на бічній грані 
цієї лопатки також не доходить до кар-
низу, однак зондування запису, який 
заповнює проміжок між торцем фризу 
і карнизом, виявило під ним вставку 
пізнього тиньку. А дослідження місця 
стикування мозаїчного орнаменту біч-
ної грані лопатки з фресковою постаттю 
на її лицьовій грані показало ту саму 
картину, що й на лопатці північно-
західного стовпа: спочатку було розписа- 
но фрескою лицьову грань, а потім на 
бічній грані лопатки з’явилася мозаї-
ка. Відтак фрескові постаті мучеників 
на лицьових гранях лопаток західної 
арки, як і розташовані над ними на 
схилах цієї арки фрескові медальйони 
з поясними зображеннями Севастій-
ських мучеників, були виконані рані-
ше, ніж на бічних гранях лопаток цієї 
арки з’явилися мозаїчні орнаментальні 
фризи.

Під час консерваційних робіт у 
2013–2014 роках проведено науково-
технологічні дослідження тинькових 
розчинів мозаїк і фресок підкупольного 
простору. Вони показали, що усі фрески: 
і ті, які розташовані вище карнизів, що 
відзначають на підкупольних стовпах 
рівень підлоги хорів (зона переважного 
розташування мозаїчної декорації), і ті, 
які розташовані нижче цих карнизів, 
куди мозаїка не опускається, викона-
ні на двошарових тинькових основах 
з вапняного розчину приблизно одна-
кового складу. Як мінеральні напов- 
нювачі обох шарів використовувалася 
дрібно терта цем’янка, виготовлена з 
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випаленого лесоподібного суглинку і 
так само дрібно потовчений шлак (пере-
палене скло та недопалене скло смаль-
ти). Загальний вміст мінеральних на-
повнювачів в обох шарах не перевищує 
30% маси розчину. Органічною доміш-
кою обох шарів є січені стебла соломи 
і полова6. Такий склад виявився іден-
тичним складу проб фрескового тинь-
ку, відібраних у процесі згадуваних 
досліджень 70-х років у пятинавному 
ядрі собору, його внутрішніх і зовніш-
ніх галереях та у сходових вежах [16, 
196–199, табл. 1, 2; 18, 184–190]. 

Мозаїки набиралися переважно на 
тришарових тинькових основах, хоча 
трапляються і двошарові варіанти. Ста- 
лих закономірностей у застосуванні 
тришарових і двошарових варіантів ви-
явити не вдалося. Склад нижнього ви-
рівнювального шару мозаїчного тинь-
ку подібний до мурувальних розчинів 
стін, його наповнювачем є цем’янка, 
виготовлена з лесоподібного суглинку, 
вміст якої сягає у ньому 50% об’єму роз-
чину. А два верхні шари (або один шар) 
як мінеральні наповнювачі містять, як 
і у розчинах фрескового тиньку, незнач- 
ну кількість шлаку, але на відміну від 
фрескових розчинів у верхніх шарах 
мозаїчного тиньку відсутня цем’янка з 
випаленого лесоподібного суглинку, що 
є їх ідентифікаційною ознакою. Січена 
солома та полова додається в нижній 
та середній шар мозаїчного тиньку, у 
верхньому шарі вона наявна в значно 
меншій кількості або відсутня взагалі, 
оскільки перешкоджає виконанню на-
бору7.

Завдяки встановленню ідентифіка- 
ційної ознаки, що дозволяє розрізняти  

розчини мозаїчного та фрескового тинь-
ку, було виявлено ще кілька місць, де  
мозаїка перекриває незбиті залишки 
фрески, окрім тих фрагментів фреско- 
вих панелей, які збереглися на північно- 
західному стовпі. На цьому ж північно-
західному стовпі вздовж ребра його 
східної лопатки мозаїчний тиньк за-
ходить на залишок червоно-вохристого 
фрескового облямування втраченого 
зображення лицьової грані лопатки. У 
зв’язку з цим варто звернути увагу на ін-
формацію В. Лазарева, який зазначав,  
посилаючись на дослідження реставра-
торів 1950-х років (конкретного джере-
ла не вказав), що мозаїчна декорація 
на західних схилах північної та пів-
денної попружних арок обмежувалася 
їхніми п’ятами (нижні медальйони із 
зображеннями Севастійських мучени-
ків), нижче яких лопатки стовпів було 
розписано фресками [10, 65]. Отже, мо-
заїчні орнаменти на лопатках західної 
пари стовпів виконано не лише пізніше 
фрескових постатей під західною аркою, 
а пізніше й тих фресок, які існували на 
лопатках під західними схилами пів-
нічної та південної арок. Тепер на цих 
лопатках олійний живопис на тиньку-
ванні ХІХ ст., під час його зондування 
на північно-західному стовпі у 2013 р. 
залишків давнього тиньку знайдено не 
було.

Ще одна ділянка із залишками 
фрескового тиньку, перекритого мозаїч- 
ним розчином і набором, існує поряд 
із нижнім зображенням хреста, розта-
шованого під отвором голосника в пів- 
нічно-західному парусі (рис. 7). Вона 
свідчить про те, що не лише вертикальні 
частини лопаток, а й парусні склепіння 
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були спочатку розписані фресками, а їх 
мозаїки належать одному з наступних 
етапів декорації інтер’єра.

Існують підстави робити анало-
гічний висновок і стосовно всього під-
купольного кільця, де під карнизом в 
основі барабана купола, дещо північні-
ше медальйона із зображенням Христа 
Ієрея, на вузькій смузі тиньку, позбав-
леній мозаїчного набору, виявлено два 
шари фрескового тиньку, які розчином 
мозаїчного тиньку не перекриваються 
(рис. 17). Це, вочевидь, залишки пер-
винних фресок підкупольного кільця, 

які під час заміни їх мозаїками були на 
основній площі збиті, а під карнизом, 
де видалення тинькової основи усклад-
нювалося, частково збереглися.

Підсумовуючи результати техноло- 
гічних спостережень над різними части-
нами мозаїчного набору в підкупольно-
му просторі та результати аналітичних 
досліджень відібраних у цьому просторі 
проб тинькових основ мозаїк і фресок, 
зробимо узагальнені висновки.

1. Мозаїки підкупольного простору 
не належать першому етапу декорації 
інтер’єру Софії Київської (якщо й на-

Іл. 17. Медальйон із зображенням Христа Священика. Видно ділянки тла, набрані золотою смальтою  
різного розміру і різної якості зі злущеною золотою фольгою. Під карнизом зліва від медальйона —  

фрагмент розчищеного фрескового тиньку (світлий прямокутник)
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лежать, то далеко не всі). На першому 
етапі оформлення храмового інтер’єру 
підкупольний простір увесь (можливо 
частково) був розписаний фресками, 
які пізніше до рівня карнизів підку-
польних стовпів замінили мозаїками, 
хоча й не повністю.

2. У світлі попереднього висновку 
фрагменти фрескових медальйонів із 
Севастійськими мучениками, які збе- 
реглися на західній попружній арці 
(рис. 3.20, 5), слід вважати не фреско-
вим доповненням незавершеного моза-
їчного ансамблю (так розглядав фрески 
західної арки В. Лазарев [9, 38, прим. 4, 
125; 10, 65]), а залишками первинних 
фрескових розписів, які в цій арці не 
були замінені мозаїками.

3. Фрески всіх частин Софії Київ-
ської — від первинних розписів верх-
ньої зони підкупольного простору, де во- 
ни пізніше майже всі були замінені мо-
заїками, до зовнішніх галерей і сходо-
вих веж — є роботою однієї або кількох 
генетично пов’язаних груп майстрів, 
які працювали без значних часових ін-
тервалів, дотримуючись єдиної техно-
логічної традиції, про це свідчить скрізь 
однаковий склад мінеральних напов- 
нювачів розчинів фрескового тиньку. 

4. Технологія приготування тинь- 
кових розчинів мозаїк, які в підку-
польному просторі замінили первинні 
фрески, також однакова. Тим не менш, 
окремі ділянки мозаїк підкупольного 
простору демонструють варіації кіль-
кості шарів розчину (три або два), різне 
використання палітри кольорів і різну 
техніку набору. Деякі з таких варіацій 
можуть пояснюватися участю у роботі 
над мозаїками підкупольного просто-

ру різних груп виконавців. Водночас 
певні колористичні особливості можуть 
бути пов’язані з дефіцитом на етапі за-
вершення робіт певних сортів смальти, 
передусім золотої, яка в багатьох роз-
ташованих тут зображеннях замінена 
жовтою, а на окремі ділянки золотого 
тла покладена різномодульна та не-
якісна золота смальта, яка поступово 
втратила кантарель разом із золотою 
фольгою (рис. 17). Дефіцит існував і в 
деяких сортах хроматичної смальти, зо-
крема жовтої, яка в орнаментах захід-
ної пари підкупольних стовпів замінена 
оливковою або випадковими кольорами 
(рис. 10, 12–15). Цією обставиною най-
вірогідніше пояснити причини припи-
нення робіт із заміни в підкупольному 
просторі фресок мозаїками, які закін-
чилися, не досягнувши схилів західної 
попружної арки.

5. Висновки попереднього пункту 
підтверджують висловлену свого часу 
В. Левицькою тезу про те, що мозаїки 
підкупольного простору є останнім ета-
пом виконання мозаїчного ансамблю 
Софії Київської [11, 183]. На нинішній 
стадії досліджень ця теза доповнюєть-
ся даними, які засвідчують, що це був 
етап часткового оновлення вже наявної 
декорації храмового інтер’єру, в процесі 
якого деяку частину виконаних раніше 
фресок  замінено мозаїками.

Консерваційні роботи періоду 
2013–2014 років не охопили простору 
віми, але з риштовань, установлених 
у підкупольному просторі, було заува-
жено, що один з мозаїчних фрагментів, 
який зберігся на північній стіні віми 
біля уступу апсиди (рис. 3.33), набрано 
смальтою дещо крупнішого модуля, ніж 
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смальта орнаментального фризу, роз-
ташованого поряд із ним на уступі ап-
сиди. Окрім того, для ділянки тла, яка 
збереглася на цьому фрагменті, засто-
совано не традиційну золоту смальту, а 
оливкову. Ця особливість свого часу не 
привернула уваги В. Лазарева, який 
стосовно цього фрагмента писав, що над 
жовтою та зеленою смугою його позему 
«зберігся залишок золотого (курсив 
наш. — Авт.) тла» [9, 94]. Насправді 
смальта на тлі фрагмента оливково-
сіруватого відтінку (рис. 18), схожого 

на смальту тла орнаментальних фри-
зів, розташованих на південно-захід- 
ному підкупольному стовпі (рис. 10). 

Така сама смальта використовува-
лася в наборі тла орнаментальних фри-
зів на північно-західному підкуполь- 
ному стовпі, де вона доповнена кіль-
кома зовсім темними оливковими від- 
тінками й кількома світлішими (рис. 
12–15). Тепер нам відомо, що на пів- 
нічно-західному стовпі ділянки цих ор- 
наментів перекривають виконану рані-
ше них фреску. Відтак виникає думка, 
що мозаїчний фрагмент, розташований 
біля уступу апсиди, який є залишком 
нижнього регістру мозаїчних зображень 
віми, також може належати пізнішому 
етапу декорації, в процесі якого части-
ну первинних фрескових розписів віми  
замінено мозаїками. Але на підтвер-
дження такого припущення необхідні 
детальні обстеження усіх стін віми, які 
поки що не проводилися.

На завершення доречно нагадати 
слова, сказані у 1987 р. відомим росій- 
ським (на той час радянським) дослід-
ником давньоруської та візантійської 
архітектури Олексієм Комечем стосов-
но парадоксальної ситуації, що склала- 
ся навколо Софії Київської: «...обгово-
рюються гіпотези, тоді як чудова збере-
женість собору дозволяє одержати точні 
відповіді на багато важливих для істо-
рії нашої архітектури питань. Хотілось 
би, щоб дослідження Софійського собо-
ру стали нарешті цілеспрямованими та 
інтенсивними» [7, 208]. Це побажання 
видатного вченого актуальності жод-
ною мірою не втратило й у наші дні.

Іл. 18. Віма, північна стіна: фрагмент мозаїки з 
ділянкою тла, набраного оливковою смальтою,  

поряд із орнаментом на уступі апсиди
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Примітки:

1 Літописні свідчення про час будівництва Со-
фії Київської суперечливі: “Повість минулих 
літ” пише про її закладини князем Ярославом 
Мудрим у статті під 1037 р., Новгородський 
перший літопис старшого ізводу пише про за-
снування Софії Київської під 1017 р., Новго-
родський перший літопис молодшого ізводу 
повторює дату її закладин за версією старшого 
ізводу, а під 1037 р. пише про завершення бу-
дівництва. Неузгодженість літописних свідчень 
породила дискусію прихильників ранньої лі-
тописної дати (1017 р.) та пізньої (1037 р.), що 
триває з початку ХІХ ст. по сьогодні. А у 1980-х 
роках минулого століття Н. Нікітенко запропо-
нувала принципово нову концепцію, яка відки-
дає літописні свідчення і пропонує вважати за-
сновником Софії Київської Ярославового батька 
князя Володимира (помер у 1015 р.) [17]. Ни-
нішня версія цієї концепції датою заснування 
Софії визначає 1011 р. на підставі напису, який 
існував на попружних арках головного купола, 
вірогідно, з ХVІІ ст. (у 50-х роках минулого сто-
ліття цей напис було видалено реставраторами 
як пізнє доповнення), а також на підставі трак-
тувань графіті на тиньку фрескових розписів 
Софії [18, 5–51]. Нещодавно С. Климовським 
була оприлюднена найновіша концепція з цьо-
го приводу, згідно з якою Софію Київську почав 
зводити князь Ярополк, а після того, як він був 
убитий князем Володимиром (980 р.), будівни-
цтво припинилося і було продовжене лише у 
1037 р. Ярославом Мудрим [6, 306–314].
2 Думка про пізнішу прибудову зовнішніх га-
лерей і сходових веж виникла у ХІХ ст., базу-
валася вона на тому, що мурування зовнішніх 
галерей і веж не пов’язане з муруванням вну-
трішніх галерей, окрім того, воно місцями пере-
криває їхні карнизи. Послідовність і хронологія 
появи окремих частин зовнішніх галерей і веж 
у ХІХ  та на початку ХХ ст. пропонувалася різ-
на [5, 118–129, 169, 170]. У 1949 р. розкопками 
М. Каргера були виявлені підмурки аркбутанів 
зовнішніх галерей, які не прилягають до під-
мурків внутрішніх галерей [5, 162–164]. Він же 
сформулював і остаточний варіант концепції 
поетапного будівництва собору [5, 166–172].
3 Передусім звернули увагу на те, що стіни та 
склепіння центральної частині собору і зовніш-

ніх галерей разом з обома вежами за матеріала-
ми і технікою мурування однакові. Окрім того, 
з’ясувалося, що в деяких місцях ділянки фрес-
кового тиньку внутрішніх галерей заходять на 
виконані раніше фрески зовнішніх галерей, що 
засвідчило приблизну одночасність виконання 
розписів зовнішніх і внутрішніх галерей [15; 
16, 177, 178, 183]. Тим не менш, об’єктивний 
факт поетапного будівництва внутрішніх і зо-
внішніх галерей та веж остаточно відкинути не 
вдалося, але хронологічні межі появи цих час-
тин були істотно звужені, більшість дослідників 
погодилася з тим, що всі частини Софійського 
собору разом з їх фресковими розписами були 
завершені за життя замовника, князя Ярослава  
Мудрого, тобто до 1054 р. Узагальнений аналіз 
усіх концепцій подав О. Комеч [7, 200–208].
4 Робота над мозаїчним ансамблем припини-
лася на попружних арках: мозаїкою були при-
крашені схили східної, північної та південної 
арок, а схили західної арки розписані фрескою. 
Намагаючись пояснити несподіваний перехід 
від мозаїчної декорації до фресок, В. Лазарев 
висловив припущення, що таким могло бути по-
бажання замовника, князя Ярослава Мудрого, 
який хотів якомога скоріше побачити опоря-
дження собору завершеним [10, 65].
5 Спостереження того періоду не публікували-
ся. Реставратори Анатолій Остапчук та Віктор 
Мінько ділилися своїми думками з приводу 
особливостей виконання орнаментів на захід-
них стовпах з автором цієї статті (В. Левицька 
в опублікованих роботах специфічні риси орна-
ментів на західній парі підкупольних стовпів 
не розглядає).
6 Як мінеральний наповнювач обох шарів роз-
чину фрескового тиньку використовувалася 
дрібно терта цем’янка, виготовлена з випале-
ного лесоподібного суглинку і так само дрібно 
потовчений шлак (перепалене скло та недопа-
лене скло). Загальний вміст мінеральних напо-
внювачів не перевищує 20% маси розчину. Ор-
ганічною домішкою обох шарів є січені стебла 
соломи і полова.
7 Наповнювачем нижнього шару розчину мо-
заїчного тиньку є цем’янка, виготовлена з ле-
соподібного суглинку, вміст якої сягає в ньому 
50% маси розчину. Два верхні шари мозаїчного 
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Література:

тиньку (або один шар) як мінеральний напов- 
нювач мають незначну кількість шлаку, тако-
го, як і в розчинах фрескового тиньку, але на 
відміну від фрескових розчинів у верхніх шарах 
мозаїчного тиньку відсутня цем’янка з лесо-

подібного суглинку, що є їх ідентифікаційною 
ознакою. Січена солома та полова додається в 
нижній та середній шар мозаїчного тиньку, у 
верхньому шарі вона відсутня, оскільки пере-
шкоджає виконанню набору.
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1. Мозаїки купола, підкупольного простору та 
вівтаря.
2. Віма, північна стіна, фрагменти мозаїк у 
верхній частині стіни, фрагменти фресок внизу.
3. Картограма розташування мозаїк купола, 
підкупольного простору та вівтаря, а також за-
лишків фресок верхньої частини підкупольного 
простору.

1. Склепіння головного купола, Христос 
Пантократор у медальйоні.
2. Склепіння головного купола, постать ар-
хангела, фрагмент.
3. Барабан головного купола, постать апос-
тола Павла, фрагмент.
4. Підкупольне кільце, східна частина, 
Христос Священик у медальйоні.
5. Підкупольне кільце, західна частина, Бо-
городиця у медальйоні.
6. Південно-західне парусне склепіння, 
євангеліст Марко.
7. Північно-східне парусне склепіння, єван-
геліст Іоанн, фрагмент.
8. Південно-східне парусне склепіння, єван-
геліст Матвій (мозаїчне зображення постаті 
втрачене, зберігся столик).
9. Північно-західне парусне склепіння, 
євангеліст Лука (мозаїчне зображення втра-
чене).
10. Голосник у північно-східному парусному 
склепінні.
11. Голосник у південно-східному парусно-
му склепінні.
12. Голосник у південно-західному парусно-
му склепінні.
13. Голосник у північно-західному парусно-
му склепінні та зображення двох хрестів під 
ним.
14а. Орнаментальний фриз східної попруж-
ної арки (вівтарної), фрагмент на північно-
східному стовпі.
14б. Орнаментальний фриз східної попруж-
ної арки (вівтарної), фрагмент на південно-
східному стовпі.
15а. Орнаментальний фриз південної по-
пружної арки, фрагмент на південно-схід- 
ному стовпі.
15б. Орнаментальний фриз південної по-
пружної арки, фрагмент на південно-захід- 

ному стовпі.
16а. Орнаментальний фриз північної по- 
пружної арки, фрагмент на північно-схід- 
ному стовпі.
16б. Орнаментальний фриз північної по- 
пружної арки, фрагмент на північно-захід- 
ному стовпі.
16в. Фрагмент фрескової панелі, перекритої 
мозаїчним орнаментом на північно-захід- 
ному стовпі.
17а. Орнаментальний фриз західної по-
пружної арки, фрагмент на північно-захід- 
ному стовпі.
17б. Орнаментальний фриз західної по-
пружної арки, фрагмент на південно-захід- 
ному стовпі.
17в. Фрагмент фрески, перекритої мозаїчним 
орнаментом на північно-західному стовпі.
18. Південна попружна арка, медальйони із 
Севастійськими мучениками і медальйон з 
хрестом.
19. Північна попружна арка, медальйони 
із Севастійськими мучениками (п’ять збе-
режених на східному схилі) і медальйон з 
хрестом.
20. Західна попружна арка, південний схил, 
фрагмент фрески із залишками двох медаль-
йонів із Севастійськими мучениками.
21. Північно-східний підкупольний стовп, 
західна лопатка, постать архангела Гавриї-
ла з «Благовіщення».
22. Південно-східний підкупольний стовп, 
західна лопатка, постать, постать Діви Марії 
з «Благовіщення».
23. Північно-східний підкупольний стовп, 
південна лопатка (північна лопатка вівтар-
ної арки), постать первосвященика Аарона.
24. Північно-західний підкупольний стовп, 
південна лопатка, фрескова постать невідо-
мого мученика.
25. Південно-західний підкупольний стовп, 
північна лопатка, фрескова постать невідо-
мого мученика.
26. Апсида вівтаря, постать Богородиці 
Оранти.
27. Люнет над апсидою вівтаря, фриз з тек-
стом псалма (два фрагменти).
28. Апсида вівтаря, «Євхаристія».

Список ілюстрацій:
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29. Апсида вівтаря, північна стіна, чин свя-
тителів і архідияконів.
30. Апсида вівтаря, південна стіна, чин свя-
тителів і архідияконів.
31. Люнет над апсидою вівтаря, «Деісус».
32. Віма, північна стіна, верхній фрагмент 
мозаїки.
33. Віма, північна стіна, фрагмент мозаїки 
біля уступу апсиди.
34. Віма, північна стіна, фрагмент фрески. 

4. Північна попружна арка, східний схил, Се-
вастійський мученик Леонтій.
5. Західна попружна арка, південний схил, 
фрагмент фрески із залишками двох медальйо-
нів з Севастйськими мучениками.
6. Облямування голосників, зліва у північно-
східному парусі, справа у південно-східному па-
русі.
7. Зображення двох хрестів під голосником у 
північно-західному парусі.
8. Північно-східний підкупольний стовп, орна-
ментальний фриз східної попружної арки (ві-
втарної), фрагмент північної частини, поряд на 
західній лопатці стовпа постать архангела Гав-
риїла з «Благовіщення».
9. Південно-східний підкупольний стовп, орна-
ментальний фриз східної попружної арки (ві-
втарної), фрагмент південної чаістини, поряд 
на західній лопатці стовпа постать Діви Марії з 
«Благовіщення».
10. Південно-західний підкупольний стовп, 
орнаментальний фриз західної попружної арки, 
фрагмент південної частини.

11. Північно-східний підкупольний стовп, орна-
ментальний фриз північної попружної арки, 
фрагмент східної частини.
12. Північно-західний підкупольний стовп, орна- 
ментальний фриз північної попружної арки, за-
хідна частина.
13. Північно-західний підкупольний стовп, біч-
на грань східної лопатки, фрагмент фрескової 
панелі, частково перекритої мозаїчним орна-
ментальним фризом (у місцях утрат фрескового 
тиньку зонди із залишками реставраційних за-
писів середини ХХ ст.).
14. Північно-західний підкупольний стовп, біч-
на грань південної лопатки, фрагмент фрескової 
панелі, частково перекритої мозаїчним орнамен-
тальним фризом.
15. Північно-західний підкупольний стовп, пів-
денна лопатка, фрескові панелі на її лицьовій і 
бічній гранях, на бічній грані зверху мозаїчний 
орнаментальний фриз, який частково перекри-
ває розташовану внизу фрескову панель.
16. Південно-західний підкупольний стовп, пів-
нічна лопатка, фрескова постать невідомого му-
ченика та панель під ним.
17. Медальйон із зображенням Христа Свя-
щеника. Видно ділянки тла, набрані золотою 
смальтою різного розміру і різної якості зі злу-
щеною золотою фольгою. Під карнизом зліва від 
медальйона фрагмент розчищеного фрескового 
тиньку (світлий прямокутник). 
18. Віма, північна стіна, фрагмент мозаїки з ді-
лянкою тла, набраного оливковою смальтою, по-
ряд з орнаментом на уступі апсиди.



ВАСиЛь ПУЦКО

САКРАЛЬНЕ мИСТЕЦТвО УКРАїНИ  
НАПРИКІНЦІ XV СТОЛІТТЯ

Від 1453 р., коли туркам вдало- 
 ся захопити Константино-

поль, припинилося саме існування Ві-
зантії, яка впродовж цілого тисячоліт- 
тя мала надзвичайно важливе значен- 
ня в історії всього християнського світу. 
Зміни позначилися передусім у цер-
ковному і культурному житті. Одначе 
в деяких країнах певною мірою скорис-
талися з нового становища. У Москві 
ще раніше, з приводу запровадження 
греками Флорентійської унії, у 1448 р., 
місцеві єпископи поставили митрополи-
том Йону (1448–1461), себто фактично 
започатковано автокефалію. Величезні 
кошти на цей час дозволяли москов-
ським можновладцям залучати до ро-
боти видатних візантійських майстрів, 
і тому не дивно, що часом нові мистець-
кі явища раніше досягали півночі, ніж 
поширювалися на сусідніх зубожілих 
землях.

Найбільша частина України на той 
час входила до складу Великого князів-
ства Литовського, що після Кревської 

унії 1385 р. приєднано до Польщі, до 
якої вже належала Галичина. Закар-
патськими землями володіла Угорщина. 
Від 1453 р. Київська митрополія оста-
точно відокремлюється від Московщи-
ни. Впродовж наступних десятиліть тут 
швидко змінюють один одного митропо-
лити Григорій Болгарин (1458–1473), 
Мисаїл Пеструч (1475–1480), Спири-
дон (1479–1481), Симеон (1481–1488), 
Йона I Глезна (1492–1494), Макарій I 
(1495–1497), Йосиф I Болгаринович 
(1497–1501). Факт доволі промовистий 
сам по собі, не кажучи вже про те, що 
митрополитам доводилося перебувати 
здебільшого в Литві.

Настають далеко не кращі часи: за 
наказом Казимира IV від 1483 р. пра-
вославним заборонено будувати нові 
й поправляти старі церкви. У 1497 р. 
по дорозі до Києва татарами вбито ми-
трополита Макарія, мабуть, на замов-
лення державної влади. Саме на роки 
його служіння припало одруження ли-
товського великого князя Олександра 

© Василь Пуцко, 2017
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Казимировича з дочкою московського 
великого князя Івана III Оленою, на ко-
тре покладали так багато надій з обох 
сторін. Проте невдовзі вони виявилися 
марними. Почалися війни.

Поодинокі приклади мурованого 
церковного будівництва зазначеного ча- 
су переконливо свідчать про надто обме-
жені можливості. Як це доводять архео-
логічні матеріали, Київ був не настільки 
спустошений, щоб можна було говорити 
лише про руїни: існували церкви й на-
віть деякі монастирі: такі, як-от Печер-
ський та Михайло-Золотоверхий1. Але не 
помітно і новозбудованих храмів. Важко  
простежити основні прикмети церковно-
го будівництва також у інших регіонах, 
бо відомі лише поодинокі споруди, да-
тування яких до того ж виявляється не 
завжди бездоганним. Стосовно дерев’я- 
них церков із виразно архаїзуючими 
формами можливо припускати наяв-

ність подібних зразків уже з XIV–XV ст.2 
Якоюсь мірою це підтверджує Свято-
Духівська церква в с. Потелич на Львів-
щині 1502 р., із її центральним квадра-
товим зрубом, до якого прибудовано 
гранчастий вівтар і майже квадратовий 
бабинець, менший за розмірами, ніж 
центральна частина храму3. Розбіжність 
думок щодо часу спорудження низки 
дерев’яних споруд примушує з певними 
застереженнями ставитися до датуван-
ня 1470 р. Миколаївської церкви с. Ко-
лодне на Закарпатті та близько 1500 р. 
церкви св. Юра у Дрогобичі4 (іл. 1). 
Проте побудований 1505 р. собор Благо-
віщення у Ковелі на Волині5 може бути 
прикладом того, що тридільні одноверхі 
храми з квадратним або восьмигранним 
верхом дійсно мало чим відрізняються 
за загальними формами від українських 
дерев’яних церков пізнішого часу.

Із відомих мурованих церков, зве-

Іл. 1. Церква св. Юра  
у Дрогобичі
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Іл. 2. Покровська 
церква в Сутківцях 
на Поділлі

дених упродовж останніх десятиліть 
XV ст. в Україні, першою чергою слід 
згадати Покровську в Сутківцях на По-
діллі (1467 р. або близько 1500 р.) з її 
хрещатим планом (іл. 2). Його особли-
вістю є те, що це фактично утворене 
розташованими навколо центрального 
квадратового з круглим стовпом посере- 
дині приміщення масивними півкруг- 
лими баштами. Саме вони перетворю-
ють споруду на церкву-фортецю в по-
вному розумінні цього слова, адже в 
долішньому ярусі наявні бійниці підо- 
шовного бою, а в горішньому — маши-
кулі. Вигляд фортеці має також церк-
ва св. Онуфрія в с. Посада Роботицька 
біля Добромиля (близько 1500 р.) (іл. 3, 
4). У розташованому в с. Зимно, побли-

зу Володимира-Волинського, Успен- 
ському Святогірському печерному мо-
настирі близько 1465–1475 років по-
будовано невеличку Троїцьку церкву, 
котра складається з квадратового при-
міщення та півкруглої апсиди, куполь-
ні завершення яких, оперті на зімк- 
нуте зрізане склепіння, вказують на 
запозичення технічних засобів саме з 
дерев’яного будівництва (іл. 5). Поряд 
у 1495 р. споруджено велику Успенську 
церкву, поставлену на пагорбі, розташо-
вану в системі оборонних укріплень. Це 
чотиристовпний тринавний храм, пере-
критий півциркульними склепіннями6. 
Тоді ж, наприкінці XV ст., у Лаврові 
біля Самбора побудовано монастирську 
церкву св. Онуфрія (іл. 6), прикметну 
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Іл. 3. Церква св. Онуфрія в с. Посада Роботицька 
біля Добромиля: східний фасад

Іл. 5. Троїцька церква  
1465–1475 років. Успенський 
Святогірський печерський 
монастир с. Зимно, поблизу 
Володимира-Волинського 

Іл. 4. Церква св. Онуфрія в с. Посада 
Роботицька біля Добромиля: західний фасад
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тим, що вона є триконховою, подібно 
до балканських церков7. В Україні цей 
тип не набув значного поширення, хоча 
таки проявився в деяких випадках, як-
от у Петропавлівській церкві (іл. 7) у 

Кам’янці-Подільському (XV–XVI ст.).  
У разі, коли виникає бажання насліду-
вати тип відомого здавна чотиристовп-
ного тринавного храму, — з’являється 
фактично якісно новий його варіант.  

Іл. 6. Монастирська церква св. Онуфрія у Лаврові біля Самбора

Іл. 7. Петропавлівська церква в Кам’янці-Подільському (XV–XVI ст.) 
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У тому переконує Троїцька церква XV ст.  
у Межирічі поблизу Острога на Волині 
(іл. 8), із прикметними вікнами готич-
ної форми.

Відомо про те, що близько 1470 р., 
заходами тодішнього київського кня-
зя Симеона Олельковича відбудовано 
Успенський собор Печерського монас-
тиря, споруджений у 1075–1087 роках8. 
Про це досі нагадує кам’яний триптих 
із зображенням Богородиці Оранти з 
преподобними Антонієм і Феодосієм 
Печерськими, пізніше вмурований до 
великої лаврської дзвіниці у вигляді 
трьох окремих рельєфів (іл. 9). Кам’яне 
різьблення хоча й відтворює іконо-
писний взірець, але при тому виявляє 
ознаки ренесансної пластики. Стиліс-
тичний аналіз цього витвору дозволяє 
зробити більш конкретні висновки, 

якщо врахувати відомий за гравюрами 
XVII ст. західний портал із тесаного бі-
лого каменю, виконаний тоді, як при-
будовано до собору «гробницю» — уси-
пальню.

З огляду на наявні прикмети не-
важко зрозуміти, що різьбяр був досить 
обізнаний із європейською мистецькою 
традицією, про поширення якої в Укра-
їні на той час, коли виконано фунда-
торський рельєф, поки не доводиться 
говорити. Досі бракує того звичайного 
контексту, який мав би засвідчити міс-
цеве походження майстра.

Мабуть, недоречно тут торкатися 
також питання про малярів, що в тому-
таки 1470 р. виконали розписи каплиці 
св. Хреста на Вавелі в Кракові, збудова-
ної для королеви Єлизавети за наказом 
польського короля Казимира Ягайло-

Іл. 8. Троїцька церква XV ст. у Межирічі поблизу Острога на Волині
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вича. Стилем вони помітно нагадують 
галицькі ікони XV ст.9 Єдиним зразком 
стінопису в Україні від кінця XV — по-
чатку XVI ст. залишаються фрески вже 

згаданої церкви в Лаврові (іл. 10), ви-
конані під впливом балканських, а 
радше — молдово-валаських взірців10. 
Серед наявних є кілька композицій, що 

Іл. 9. Кам’яний триптих із зображенням Богородиці Оранти з преподобними Антонієм і Феодосієм  
Печерськими (1470 р.), вмурований до великої лаврської дзвіниці

Іл. 10. Фреска із церкви св. Онуфрія в Лаврові (кінець XV — початок XVI ст.)
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ілюструють Акафіст Богородиці (зде-
більшого напівзбережених); крім того, 
зображено в медальйонах преподобних, 
а вище — Вселенські собори. Зазначе-
ний цикл подекуди вказує на одне із 
джерел, завдяки яким сакральне мис-
тецтво України долучалося до постві-
зантійської традиції, носіями котрої, 
природно, були насамперед грецькі іко-
нописці.

Основні осередки грецького іко-
нопису після 1453 р., коли турки роз-
громили візантійську столицю, знахо- 
дилися на острові Крит, зокрема в Кан- 
дії. Там працювали провідні майстри, 
виконані ними іконографічні компози- 
ції репрезентують зразки органічного 
поєднання візантійських канонів і окре-

мих елементів західного малярства. 
Критські майстерні постачали свою про- 
дукцію мало не на весь тодішній право-
славний світ, виконували замовлення 
католиків, передусім із Венеції. Як свід-
чить велика за розміром ікона Христа 
Пантократора із зображеними в молін-
ні Богородицею та Іоанном Предтечею  
(іл. 11), а вздовж з обох боків — апостола-
ми, що походить із с. Річиця на Волині, 
якісь грецькі маляри наприкінці XV ст. 
працювали також в Україні11. Хоча 
текст на сторінках розгорнутої книги в 
руці Христа слов’янський, характер фі-
гур, особливо їх пропорції, засоби моде-
лювання облич і одягу виразно грецькі, 
зумовлені певною локальною традиці-
єю. Досягти такої вишуканості творчої 

Іл. 11. Ікона Христа Пантократора  
із с. Річиця на Волині. Кінець ХV ст.

Іл. 12. Ікона Покрову Богородиці  
із с. Річиця на Волині. Близько 1500 р.
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манери було можливо лише за умов 
діяльності майстерні як елітарного осе-
редку. Це знову-таки вказує на царго-
родське коріння. Неабияке значення 
мав також взірець, котрий ставав ніби 
запорукою належного використання ві-
зантійської спадщини.

Із тієї самої річицької церкви Свя-
тої Трійці походить ще ікона Покрову 
Богородиці (іл. 12), подібна за розміром 
до попереднього твору, також викона-
на приблизно 1500 р.12 Загальна схема 
цієї складної композиції виявляє чима-
ло як подібно, так і розбіжностей щодо 
досі знаних зображень, головним чином 
північного походження13. Можна не зо-
середжуватися на деяких подробицях, 
але неможливо не помітити характер 
перекрою церкви з мальовничими ар- 
кадами, а також постать св. Романа 
Сладкопівця, вбраного в дяківський фе- 
лон. За цим належить убачати певні ре-
алії, а не будь-які прояви творчої фанта-
зії маляра. Отже, йдеться про архаїзми, 
що насправді були відлунням конкрет-
них явищ із церковно-літургічного жит-
тя Константинополя. Очевидно, в Укра-
їні ще довго пам’ятали про них, тоді як, 
скажімо, на московському ґрунті вже 
встигли поєднатися новгородська й міс-
цева іконографічні схеми, позначені 
певним узагальненням самої іконогра-
фічної формули.

Наприкінці XV ст. в українському 
іконописі чітко визначаються нові тен- 
денції, й це поклало кінець тому по-
декуди невизначеному стану, що ха-
рактеризує досі розвиток упродовж 
XIV–XV ст.14 Мистецька спадщина ма-
лярів із східних українських земель 
залишається невідомою аж до самого 

кінця XVII ст., і тому будь-які спосте-
реження щодо характеру іконопису 
можливі здебільшого завдяки творам 
галицького походження15. Очевидно, їм 
властиві певні прикмети регіонального 
характеру, так само як і ознаки продук-
ції локальних осередків, а також кон-
кретних майстерень. Діяльність остан- 
ніх мала віддзеркалювати попит на 
певні образи, переважно церковного 
вжитку: саме про це свідчать сюжети 
й розміри наявних ікон, а також їх на-
лежність до відповідного циклу. Якраз 
наприкінці XV ст., як відомо, розпочи-
нають у іконах застосовувати гладеньке 
золоте тло або ж тло, вкрите позолотою 
з вибійчатими пластичними, либонь 
графічними, оздобами. Типологія та-
ких орнаментованих німбів, тла і об-
рамлень дає підстави для відповідного 
датування творів іконопису16.

Український іконопис ще довго піс-
ля 1453 р. продовжує користати візан- 
тійську мистецьку спадщину, що, зокре-
ма, позначилося на популярності іконо-
графічних образів Христа Пантократора 
на повний зріст і Богородиці Одигіт- 
рії з пророками17. Одначе запозичені 
взірці помітно переосмислювали, ви- 
казуючи власне розуміння форми, пла- 
стики і колориту. Зайве тут шукати ре-
тельного моделювання об’єму: його за- 
ступає яскрава площина з майже калі-
графічно нанесеними контурами скла-
док одягу, а обличчя дуже висвітлені, і 
лише м’які оливкові тіні підкреслюють 
округлість. Ілюстрацією до сказаного 
може бути складна композиція «Зішес-
тя в пекло», що походить із церкви По-
крови Богородиці в с. Поляні на Львів-
щині (іл. 13). Виконано її ретельно, з 
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відчуттям живописної гармонії. Праг-
нення надати іконопису декоративного 
забарвлення стає можливим там, де на-
лежало відтворювати прикрашені чис-
ленними хрестами богослужбові шати 
святителів, як це можна бачити на іко-
ні св. Іоанна Златоуста із «Моління» із 
церкви Здвиження Чесного Хреста в 
Дрогобичі.

Саме від цього часу набувають 
поширення такі теми, як образ Спаса 
Нерукотворного, що його тримають ар-
хангели, Страшний суд, житійні ікони 

найбільш ушанованих святих, коло 
яких в Україні залишалося доволі об-
меженим. Дуже дивно, що серед них 
немає ні князів-страстотерпців Бориса 
і Гліба, ні жодного з печерських препо-
добних.

Із цього постає припущення, що 
на західних землях надовго утрима-
лася давня традиція, не позначена 
будь-якими пізнішими впливами Над-
дніпрянщини. Тож реконструювати ми- 
стецькі явища кінця XV ст. не завжди 
вдається бездоганно. Ще важче іноді 

Іл. 13. Ікона «Зішестя в пекло», що походить із церкви Покрови Богородиці в с. Поляні на Львівщині
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пояснити деяку спільність із москов-
ським іконописом, що часом вважають 
за краще не помічати. Останній гене-
тично не менше пов’язаний із твор-
чістю грецьких майстрів як періоду 
пізньої Візантії, так і наступного часу. 
Там існували багаті замовники в осо-
бах великого князя і митрополита; їхнє 
оточення і впливові ігумени тамтешніх 
монастирів теж користалися послугами 
цих вправних малярів. У контексті та-
кого явища стає більш зрозумілим за-
гальний характер таких ікон, як ті, що 

походять із церкви Різдва Богородиці 
с. Ванівка18. Доречно також нагадати, 
що український іконопис зазначеного 
часу розвивається немов на роздоріж-
жі між Візантією і Заходом: перша вже 
зникла з мапи світу, але продовжувала 
існувати в культурному вимірі й навіть 
змагатися з експансією західної куль-
тури, що посилювалася в географічних 
межах Східної Європи19.

Одиноким витвором дерев’яного 
різьблення, а тому вартим більшої ува-
ги залишається фрагментований напре- 
стольний хрест Ларіона Іваницького із 
с. Іваничі поблизу Володимира-Волин- 
ського (іл. 14), у срібній оправі 1576 р.20 
З обох сторін площину цього хреста при-
крашено рельєфами празників і святих. 
Майстер, безперечно, місцевий, але він 
добре був обізнаний із продукцією цар-
городських і афонських різьбярів XV ст. 
Хрест зроблено значно раніше згаданої 
оправи, прикрашеної гербом замовни-
ка, і за час його виконання доводиться 
вважати кінець XV чи початок XVI ст. 
Серед відтворених сюжетів є і зобра-
ження ікони Богородиці Володимир-
Волинської.

Того часу в Україні працюють ква-
ліфіковані каліграфи, а також аматори, 
зайняті переписуванням книг, переду-
сім богослужбових. Пергамен поступово 
замінюється папером, і це значною мі-
рою впливає на загальний вигляд ру- 
кописів, часом прикрашених тератоло-
гічною, а здебільшого рослинною орна-
ментикою (особливо популярною була 
плетінка). Відомі імена деяких пере-
писувачів. Одним із них був Ігнатій, що 
трудився над виготовленням рукопису 
Євангелія у Жидичинській лаврі біля 

Іл. 14. Фрагментований напрестольний хрест 
Ларіона Іваницького із с. Іваничі поблизу 

Володимира-Волинського
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Луцька. Кількість ілюмінованих руко- 
писів кінця XV ст. порівняно невелике, 
але серед них є справжні витвори книж-
кового мистецтва21  (іл. 15).

Проте вже 1491 р. у Кракові в дру-
карні Швайпольта Фіоля виходить пер-
ша друкована книга — Октоїх. Того са-
мого року з’явився ще й Часослів, а дещо 
пізніше надруковано великі за обсягом 
Тріодь пісну і Тріодь цвітну22. Орнамен-
тика цих видань, так само як і шриф-
ти, скидається на прикраси рукописів, 
про котрі вже згадано. Але дереворит 
Октоїха «Розп’яття» помітно наближа-
ється до німецької гравюри. Пізніше ця 
композиція стає взірцем для низки зо-
бражень, якими прикрашено київські 
та львівські видання.

Безперечно, кожну добу визна-
чають певні історичні події, особи, що 

стають виразниками свого часу. Цер-
ковне мистецтво, на перший погляд, 
неначе посідає доволі непомітне місце. 
Натомість його витвори стають не лише 
свідченням високої духовності, а й важ-
ливим історичним джерелом, бо свід-
чать про загальний розвиток культури. 
Навіть кілька церковних споруд доби 
кінця середньовіччя і низка ікон здатні 
надати загальне уявлення про україн-
ське православне середовище напри-
кінці XV ст. Воно мало багато спільного 
з його слов’янськими сусідами і водно-
час помітно різнилося від них. Достат-
ньо порівняти хоча б із тим, що можна 
спостерігати близько 1500 р. у церков-
ному мистецтві болгар, сербів і Москви. 
Всі вони належали до візантійського 
культурного ареалу. Одначе в кожному 
випадку риси своєрідності кожної на-

Іл. 15. Мініатюра з Радзивілівського літопису. Кінець ХV ст.
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С. 90–104.
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ціональної традиції встигли стати ви-
значальними. Тож українське церков-
не мистецтво є всі підстави розглядати 
як таке, що не тільки виконувало суто 
літургічну функцію, а й повною мірою 
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Брак творів із Київщини та Сіве-
рянщини, насамперед із Чернігова, 
загальні спостереження помітно по-
збавляють переконливості як пошире-
них на всі українські землі. Нічого не 
маємо також із Поділля, і лише Волинь 
останнім часом дає так багато нового 
й несподіваного, що воно відразу стає 
складовою частиною національного 
культурного надбання. Із ним значно 
краще усвідомлювати, із чим саме при-
йшла українська сакральна культура 
до кінця середньовіччя, до своєї зустрічі 
з європейською ренесансною, що дове-
лося суттєво відчути вже в наступному 
XVI ст.

Іл. 16. Богородиця з Ісусом на престолі. Перша  
половина XV ст. зі збірки ЛМІР. 
2007р. цю ікону знайшов і відреставрував, знявши 
пізніші замалювання, Петро Скоп.
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ДО вИТОКІв 
ЕКСПЕРТИЗИ ЖИвОПИСУ  

в УКРАїНІ

ТЕТЯнА ТиМЧЕнКО, ДАР’Я ПЕТЛІнА

Експертиза та атрибуція творів  
 живопису є невіддільною скла- 

довою історії мистецтва, музейної спра-
ви, антикварного ринку. Експертиза —  
це первісний етап дослідження, у про-
цесі якого намагаються отримати об’єк- 
тивні дані про твір мистецтва. Завдан-
ня стилістичної та технологічної частин 
експертизи полягає у тому, щоб вста-
новити відповідність стилістики твору 
його матеріальним характеристикам, а 
також наявність пізніших нашарувань 
та змін [8, 184]. Експертиза передбачає 
поглиблений аналіз стану збереженос-
ті, техніко-технологічних особливостей 
твору, що іноді можуть дати вказівку 
на те, у якій країні та в який час його 
створено (а також чи відповідають ма-
теріали живопису гіпотетичним атри-
бутивним ознакам); чи цей твір є ори-
гіналом, копією або фальсифікатом; 
підпис нанесено одночасно чи пізніше, 
автором чи іншою особою. Ці об’єктивні 
дані необхідно зіставити з відомостями, 
отриманими внаслідок стилістично-по- 
рівняльного аналізу, пошуку архівних 

і оприлюднених у науковій літературі 
свідчень. Результатом комплексної ді-
яльності має стати відповідь на питання 
авторства й часу появи твору живопису 
(тобто його атрибуція).

Атрибуція зосереджена на тому, 
щоб аргументовано довести належність  
твору певному авторові чи колу май-
стрів, розрізнити творчий доробок учи-
теля та його учнів і послідовників, сфор-
мулювати гіпотезу щодо часу створення 
пам’ятки, особливостей іконографії, іс-
торичних обставин і т. ін., спростувати 
помилкові твердження попередників. 

Потреба в експертизі творів мисте-
цтва, розуміння її необхідності формува-
лись під впливом багатьох факторів. Це, 
передусім, розвиток історії мистецтва, 
музейництва, антикварного ринку; фор-
мування поняття автентичності у сфері 
охорони й реставрації культурної спад-
щини; значне розширення арсеналу ме- 
тодів досліджень протягом останніх ста 
років. Висновки, що спирались на тра-
диційні атрибуції або зовнішню стилі- 
стичну подібність, стало можливим  
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перевірити іншими методами, які по-
ходять із природничих наук. 

У ХХ ст. розвиток інструменталь-
них методів дослідження у галузі 
мистецтва змінює уявлення про твір 
живопису — нині він сприймається 
дослідниками не лише як площина із 
зображенням, але також як багатови-
мірний об’єкт зі складною пошаровою 
структурою, де кожен елемент впливає 
на загальне уявлення про художній об-
раз (як це показано, наприклад, у пра-
цях Ю. Гренберга, Ю. Боброва [1; 2]).

Подібний «стереоскопічний», за ви- 
словом Л. С. Міляєвої [9, 46], погляд на 
твір живопису як нерозривне поєднан- 
ня двох начал: образно-художнього 
(площина картини) й матеріального 
(багатошарова структура, утворена по-
єднанням різноманітних за походжен- 
ням твердих і рідких речовин) — 
складався, передусім, у середовищі 
пам’яткоохоронців і реставраторів ще 
на початку ХХ ст. Із примноженням 
відомостей про особливості технології 
(матеріали основи, ґрунту, фарбового 
й покривного шарів; способи їх оброб-
ки та поєднання) і живописної техніки 
(товщину й розподіл фарбових паст, 
кінетику мазків фарби, фактуру живо-
писної поверхні) з’явилась можливість 
їх систематизації та порівняння. У світі 
відкрито лабораторії з матеріалознав-
чого аналізу пам’яток культури. Роз-
почато формування баз даних техноло-
гічних особливостей окремих художніх 
шкіл і майстрів. Стало очевидним, що 
вони значно доповнюють, а іноді й кори- 
гують відомості, здобуті звичним шля-
хом атрибуції. 

Вагомий внесок у вивчення творів 

мистецтва зроблено завдяки науковій 
реставрації. Як зазначає В. Цитович 
[17, 51–53], реставраційний метод до-
слідження, виокремлений як само-
стійний і специфічний метод вивчення 
творів мистецтва, дозволяє розрізнити 
у структурі пам’ятки автентичні час-
тини та все, додане пізніше, що є над-
звичайно важливим для уявлення про 
її первісний вигляд, а звідси — і для до-
стовірних висновків мистецтвознавців.  

Частина мистецтвознавців і далі 
сприймає твір як незмінну даність, не 
розрізнюючи в ньому первісні та додані 
елементи, не розуміючи тих видозмін, 
що зумовлені дією часу або свідомими 
видозмінами (поновленням, пристосу-
ванням, реставрацією та ін.). Тривалий 
час перевірка алгеброю гармонії, ви-
вчення окремих дрібних проб, узятих із 
ґрунту й живопису, дослідження у не-
видимих зонах і т. ін. навіть сприйма-
лись вороже, оскільки мистецтвознав-
ці вважали неприйнятною саму ідею 
умовного «розтинання» твору живопису 
на окремі елементи. Такі уявлення зу-
мовлено слабкою обізнаністю із можли-
востями техніко-технологічних дослі-
джень, які є суттєвим доповненням до 
стилістичного аналізу. З іншого боку, 
типовим явищем нашого часу (почат-
ку ХХІ ст.) стала переоцінка значен-
ня техніко-технологічних досліджень. 
Дехто вважає сам факт їх проведення 
підтвердженням автентичності твору 
або сподівається отримати відповідь 
про автора, наприклад, на підставі да-
них про пігментний склад. Насправді ж 
переконливий експертно-атрибуційний 
висновок має враховувати всі аспекти 
твору мистецтва. 
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Тим більш цікаво дізнатись, що в 
Україні, задовго до виникнення відді-
лів і лабораторій із дослідження творів 
мистецтва, окремі вчені виявляли ін-
терес до матеріалознавчої експертизи 
творів мистецтва. 

На думку Л. С. Міляєвої, першим 
українським мистецтвознавцем мож- 
на було б назвати єпископа Якова 
Сушу, автора книги «Фенікс, тричі вос- 
креслий…» про чудотворну ікону Холм- 
ської Божої Матері (іл. 1), перше ви-
дання якої датоване 1646 р. Він де-
тально описує пози й характерні жести 
постатей, емоційний вплив ікони на 
глядача; намагається встановити, яки-
ми були первісні кольори живопису, 
що на той час перебували під темним 
шаром забруднень. Та найцікавішим 
є те, що Я. Суша зазначає стан збере-
женості ікони — всі ушкодження, за-
вдані їй вандалами, і ретельно описує 
характер її ран. Потемніння фарб він 
пояснює несприятливими умовами збе-
рігання ікони. Уперше, можливо, не 
лише в українській літературі, Я. Суша 
звертає увагу на технологічні особли-
вості пам’ятки — кількість дощок осно-
ви, розміри іконного щита (за тодішні-
ми мірами довжини): «вдовж той образ 
святий на півтора ліктя і мало не на 
чверть, вшир — на пів п’ятої чверті, за-
вгрубшки з два пальці, з трьох дощок 
складений» [19]. 

Вид деревини — кипарис — стає 
для нього доказом автентичності, тоб-
то належності ікони пензлеві апостола 
Луки (про це, очевидно, був зроблений 
за його розпорядженням напис на тиль-
ному боці ікони) (іл. 2, 3). Л. С. Міляєва 
називає підхід Я. Суші «музейним», або 

«люстраційним», зазначаючи його не-
звичність для XVII століття [9, 46].

Прикладів подібного підходу не 
було аж до ХХ ст., коли з’являється нова 
плеяда українських мистецтвознавців. 
Частина з них обирає найбільш звич-
ний шлях стилістично-порівняльного 
аналізу зображення, вивчення іконо-
графії та історичних відомостей. Однак 
дехто проявляв інтерес і до інших ас-
пектів твору мистецтва, а саме особли-
востей живописної техніки, технології, 
стану збереженості.

Василь Щавинський (1868–1924), 
хімік-технолог із європейською освітою, 
хоча і працював у Петербурзі, однак 
був свідомим українцем [5]. З молодих 
років захопився західноєвропейським 
мистецтвом, став знавцем у галузі іс-
торії живопису й водночас — рестав-
рації, техніки й технології мистецтва. 
У 1908 р. у виданні «Старые годы» ви-
йшла друком значна за обсягом його 
стаття «О материалах старинной кар- 
тины». Аналізуючи тодішню ситуацію,  
спираючись на власні спостереження 
та праці західноєвропейських учених 
кінця ХІХ — початку ХХ ст., В. Щавин-
ський вказує на крайню мізерність да-
них про матеріальні складники творів 
живопису. Справді, інтерес до техніко-
технологічного аспекту мистецької 
спадщини активізувався у ХІХ ст. у на- 
прямі збирання (перекладу, коменту-
вання) та апробації на практиці рецеп-
тів зі старовинних трактатів про живо-
пис. Аналітичні методи дослідження 
окремих творів мистецтва подекуди 
також застосовувались, однак лише 
спорадично. В. Щавинський зазначає, 
що способи обробки дощок або полотен 
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Іл. 1. Ікона Холмської Божої Матері. ХІ ст. Візантія. Дерево (кипарис), темпера, золочення. 
96,5×66,5. Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони (Луцьк). Загальний вигляд
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можуть вказати на ту чи ту країну й 
час походження твору, наводить ряд 
прикладів, узятих із праць англійця 
Ч. Л. Істлейка, француза П. Меріме, 
німців Т. Фріммеля, Е. Бергера та ін. су-
часників. Водночас він зауважує, що ці 
відомості можуть бути легко поповнені 
шляхом хімічного дослідження картин, 
що, на жаль, досі майже не провадить-
ся [18, 268]. Дослідник докладно описує 
процес руйнування творів живопису, 
класифікує типи кракелюру (тріщинок 
у ґрунті й фарбовому шарі); аналізує 
фарби на предмет застосування цих ві-
домостей для експертизи творів живо-
пису. В. Щавинський завершує статтю 
такою думкою: «Літературні джерела 
давнини досі ще не зовсім вичерпані, 
безперечно, вони дадуть нам ще багато 
цікавих і важливих відомостей, однак 
ще більш беззаперечно, що ці відомості 
не задовольнять потреби науки і їй до-

ведеться звернутись до безпосередньо-
го точного вивчення досліджуваних 
об’єктів [курсив мій. — Т. Т.], звернув-
шись за допомогою до методів, виробле-
них фізикою та хімією. Особливо знач- 
них результатів можна очікувати від 
впровадження оптичного й хімічного 
аналізів до вивчення фарб: воно обіцяє 
дати нам повне й точне уявлення про 
палітру кожного з великих майстрів 
старовини» [18, 280]. 

Коли у 1919 р. у Петрограді був ор-
ганізований Інститут археологічної (з 
1931 р. — історичної) технології (ІАТ — 
ІІТ), В. Щавинський (до своєї загибелі 
у 1924 р.) очолював відділ живописної 
техніки. Цікаво, що в 1937 р. планува-
лось співробітництво ІІТ з Інститутом 
історії матеріальної культури ВУАН у 
напрямі спільних випробувань розроб- 
лених ІІТ методів реставрації та обміну 
лабораторним досвідом, з Українським 

Іл. 2. Ікона Холмської Божої  
Матері. Тильний бік (загальний  
вигляд у інфрачервоній зоні  
спектру). Фото В. І. Цитовича

Іл. 3. Ікона Холмської Божої Матері. Тильний бік  
(фрагмент у інфрачервоній зоні спектру).  

Фото В. І. Цитовича
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центральним історичним музеєм та з 
Херсонським музеєм — з питань рес-
таврації [6, 28]. 

Володимир Пещанський (1873/ 75– 
1926) — інженер-архітектор, знавець 
іконописної техніки, реставратор (іл. 4). 
Після Жовтневого перевороту емігру- 
вав до Львова, де на запрошення ди-
ректора І. Свєнціцького нетривалий 
час працював реставратором Націо-
нального Музею у Львові. Автор статті 
про Богородчанський іконостас [12], де 
представлено детальний аналіз техні-
ки виконання живопису: на його дум-
ку, частина ікон написана безпосеред-
ньо Йовом Кондзелевичем, в той час 
як інша — групою його помічників. У 
певних випадках Пещанський навіть 
вирізняє дві манери в одному творі: 
«Так, наприклад, у двох намісних іко-
нах Богоматері і Спаса (іл. 5, 6) — лице 
і постать Дитяти безперечно виконані 
Кондзелевичем, а лице самої Богомате-
рі і Спаса він тільки поправляв. В пра-
вому углові намісної ікони Спаса (іл. 6) 
находимо навіть підпис: «Іовъ 1698», 
без додатку «власною рукою», що ско-
ріше свідчить про догляд майстра, як 
про його власне виконання усеї ікони». 
Сучасні дослідники підтверджують ряд 
міркувань Пещанського щодо атрибу-
ції та перемальовань ікон [10, 10–13].

Далі Пещанський, згадуючи ще 
два іконостаси, виконані тією самою 
групою іконописців, зазначає: «За спіль- 
не походження згаданих ікон у сих 
трьох місцевостях промовляє ще одна —  
на перший погляд незначна — техніч-
на подробиця у способі скріплення до-
щок. При кінці 17 і на початку 18 вв., 
щоби дошки не розклеювалися, в міс-

цях, де вони були споєні, накладали 
прядива, промоченого в клею; дошки 
Кондзелевича на іконостасі є скріплені 
кінським волосом і так само скріплені є 
дошки згаданих ікон з Надніпрів’я» [12, 
13–14]. Отже, технологічна особливість 
скріплення дощок іконного щита в цьо-
му разі подається як експертна ознака 
на доказ спільності походження трьох 
іконостасів.

Стефан Таранушенко (1889– 
1976) — видатний український мисте-
цтвознавець. У статті «Український іко-
ностас» (перший варіант — 1917 р.), опи-
суючи міднолитий складень — копію 
іконостаса Великої лаврської церкви, 
С. Таранушенко звертає увагу на таку 
технічну подробицю, як відсутність ре-
льєфного різьблення по левкасу: «Слід 

Іл. 4. Володимир Пещанський
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Іл. 5. Ікона Богоматері з Немовлям з намісного ярусу Богородчанського іконостасу. Фото з видання 1926 р.
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Іл. 6. Ікона Спаса з намісного ярусу Богородчанського іконостасу. Фото з видання 1926 р.
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зазначити, що тло ікони Спаса, як і всіх 
інших ікон іконостаса, гладке, не оздоб- 
лене ритим в левкасі орнаментом, як 
звичайно бачимо на іконостасних іко-
нах другої половини XVII ст. Німби, як 
на іконі Спаса, так і на всіх іконах, теж 
гладенькі, не орнаментовані» [13, 147].

Михайло Драґан (1899–1952) — ві-
домий дослідник українського мисте-
цтва (іл.7), зокрема, дерев’яного різьб- 
лення. Крім орнаментики та прийомів 
її виконання, одним із перших серед 
українських мистецтвознавців нама-
гався пов’язати технічні прийоми ви-
конання різьблення з тими чи іншими 
історичними періодами розвитку мис-
тецтва. Так, описуючи царські врата з 
Холмщини, вказує, що вони «не мають 
уже довбаних у дошці ковчежних рам, 
але рамки накладені, як то почало вхо-
дити в моду в іконах на схилі XVI ст.  

і широко було прийнято в оформлен-
ні ікон у першій половині XVIІ ст.»  
[7, 42].

Сергій Гіляров (1887–1946) — мис-
тецтвознавець, головний хранитель 
Музею мистецтв ВУАН (іл.8). У зв’язку 
з дослідженням новознайденого дип-
тиха Лукаса Кранаха Старшого «Адам 
і Єва» у 1929 р. він подає точний опис 
стану збереженості, ретельне обґрун-
тування методики реставрації (ви- 
конаної реставратором Київської кар-
тинної галереї Т. І. Децем), зокрема, 
чому слід було відмовитись від запро-
понованого Д. Й. Кіпліком перенесення 
живопису на нову основу (з дерева на 
полотно). Водночас С. Гіляров обґрун-
товує необхідність роз’єднати скріплені 
стулки диптиха наближенням до ав-
тентичного стану твору, покликаючись 
на аналогічні випадки.

Розвідка С. Гілярова є прикладом  
комплексного підходу, коли стилістич-
ні риси зіставлені із техніко-техноло- 
гічними аспектами: «Що картина наша 
є оригінал, не підробка, не копія, — про 
це, здається мені, багато казати не до-
водиться. Належність її до XVI ст. не 
може викликати жодних сумнівів; — 
стан малювання, характерні розколи-
ни — кракелюри, що сіткою вкривають 
усю поверхню картини, — достатнє сві-
доцтво за її вік. Білий, кольору слоно-
вої кости ґрунт, на якому вона написа-
на, — властивий для німецької школи 
поч. XVI століття.

Але, — копія? — “італійська копія 
XVIІ—XVIІІ ст.”, висловився, оглянув-
ши нашу картину, один відомий і ша-
новний московський художник. Мушу 
одверто висловитися: казати таке мо-

Іл. 7. Михайло Драґан
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жуть тільки люди, абсолютно із старим 
мистецтвом не обізнані.

Проте для тих, хто все ж таки ба-
жає доводів, можна вказати на сліди 
олівця, примітні під шаром фарби на 
ногах і на тілі Єви. Це ознаки активної, 
з натури, роботи художника, що шукав 
потрібного йому контура, — лінії твор-
чого вагання, а не пасивно упевнені 
риси копіїста. Отже наша картина ори-
гінал, а не копія, сумніву тут бути не 
може» [3, 9–10].

С. Гіляров виконав ще ряд ґрун-
товних атрибуцій творів західноєвро-
пейського живопису і був визначним 
ерудитом, про що свідчать складені 
ним тексти каталогів Музею мистецтв 
ВУАН. 

Окреме місце у історії української 
експертизи посідають реставратори.

Микола Касперович (1885–1938) —  
найбільш знаний музейний реставра- 
тор 1920–1930-х років у Києві, фахі-

вець із техніки й технології старого жи- 
вопису (іл. 9). Описуючи експонати ки-
ївських музеїв (Всеукраїнський музей-
ний городок, Музею мистецтв ВУАН), 
крім стану їх збереженості, висловлю-
вав припущення стосовно їх атрибуції 
(порівнюючи з творами у музеях Італії 
та Луврі, які йому довелось бачити). У 
окремих випадках він детально описує 
техніку живопису, даючи прекрасні 
зразки, особливо темперної іконописної 
техніки, якою він володів досконало й 
викладав на практичних семінарах на-
прикінці 1920-х років (на катедрі мис-
тецтвознавства ВУАН) [15, 53]. 

У Реставраційній майстерні ВМГ 
з кінця 1920-х років тривало співро-
бітництво з фахівцем Політехнічного 
інституту хіміком Ніколаєвим, а також 
із викладачем Гірничого інституту та 
КДХІ В. Ю. Лоханько, які виконували 
мікрохімічні дослідження проб із тво- 
рів живопису. Так, у 1929 р. було визна- 
чено пігменти фарбового шару ікони 
«Св. Апостоли Петро і Павло» XVI ст., 
НХМУ [15, 67]. Виразне спрямуван-
ня до техніко-технологічної експерти- 
зи проглядає у планах майстерні: рент- 

Іл. 9. Микола Касперович

Іл. 8. Сергій Гіляров
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генографування музейних експонатів, 
комплексне вивчення груп пам’яток: 
«Дослід техніки малювання з хімічни-
ми випробуваннями матеріалу та фік- 
сацією фото і рентгенографією грецько-
го малярства XII–XIV ст. та українсько-
го малювання XVII–XVIII ст. зі збірок 
ВМГ; поставлення досліду технік малю-
вання XII–XIV та XVII–XVIII ст. прак-
тичним шляхом (виготовлення зраз- 
ків)» [16, 438–439]. На жаль, унаслідок 
розформування Реставраційної май-
стерні ВМГ цим планам не судилося 
втілитись у життя.

Працівники заснованої у 1938 р. 
у Києві Державної науково-дослідної 
реставраційної майстерні (ДНДРМ, ни- 
ні ННДРЦУ) уже з перших років іс-
нування закладу вважали експертно-
атрибуційний аспект діяльності доволі 
важливим у своїй праці.

Микола Чорногубов (1973–1941), 
мистецтвознавець, ерудит і знавець у 
багатьох галузях мистецтва, працював 
у Третьяковській галереї, а в Києві став 
співробітником Всеукраїнського музей- 
ного городка й консультантом Держав-
ної науково-дослідницької реставрацій-
ної майстерні [7]. Відомо сім його пуб- 
лікацій 1938–1941 років, присвячених 
уточненню музейних атрибуцій живо-
писних творів з українських музеїв. 
У останній статті 1941 р. «За наукове 
обґрунтування атрибуцій» («Образо- 
творче мистецтво», № 4) він доводить, 
що не можна покладатись на інформа-
цію у етикетках, написах і навіть під-
писах. М. Чорногубов аналізує один із 
портретів, що приписувався пензлю 
С. Зарянка, де він виявив пізній підпис 
поверх лаку, а графіка і спосіб нанесен- 

ня підпису й дати не відповідають авто-
графам майстра, рівень художньої май- 
стерності також не підтверджує автор-
ство цього відомого портретиста [11].

Варвара Лоханько (кінець ХІХ ст. 
— 1946?) — хімік, викладач Художньо-
го технікуму (іл. 10), доцент Гірничого 
інституту, викладач технології та хімії 
малярських матеріалів Київського дер-
жавного художнього інституту, співро-
бітник ДНДРМ, автор кількох праць, 
присвячених технології та досліджен-
ню творів живопису (1920–1930-і роки) 
[14]. Виконувала мікрохімічне дослі-
дження ґрунту й фарбового шару му-
зейних експонатів [15, 53]. 

Особливо цікавим у аспекті зазна-
ченої проблематики є рукопис статті, 
створений 1941 р., що зберігається у біб- 
ліотеці Національного науково-дослід- 
ного реставраційного центру України і 

Іл. 10. С. Григор’єв. Портрет В. Лоханько. НХМУ
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має назву «Методика технічного й тех-
нологічного аналізу живопису». 

Основні висновки статті такі:
1. Праця технолога має передува-

ти праці мистецтвознавця. (Нині також 
вважають, що для уникання хибних 
шляхів і невірних висновків логічніше 
розпочинати дослідження з матеріа-
лознавчої експертизи).

2. Мета і завдання технологічного 
аналізу: дати фактичний матеріал мис-
тецтвознавцеві для його остаточних ви-
сновків. (Актуальна на сьогодні думка. 
Ті відомості, які можуть дати спеціаль-
ні матеріалознавчі дослідження, вка-
зують на епоху, особливості авторської 
техніки, автентичність окремих частин 
живописного зображення та підпису. 
Стилістичний аналіз, проведений мис-
тецтвознавцем, має бути обов’язково 
зіставлений з результатами матеріало- 
знавчої експертизи).

3. Показані можливості візуаль-
ного обстеження стану збереженості 
й технологічних особливостей основи, 
ґрунту, фарбового шару й лакового по-
криття, висновки якого можуть вказа-
ти на час створення і навіть авторство. 
(Останнє твердження видається занад-
то оптимістичним, однак на той час 
вчені були охоплені ентузіазмом щодо 
нових методів дослідження й перебіль-
шували їх роль. Скоріше, це побажання 
на майбутнє — і для нас також — зібра-
ти такі відомості, які дозволили б іден-
тифікувати країну походження, напри-
клад, як пише Лоханько, «за формою 
цвяхів чи способом в’язки підрамка»). 

4. Жодна школа не готує фахівців-
технологів у галузі дослідження живо- 
пису. В. Лоханько пропонувала у май-

бутньому включити до програми підго-
товки мистецтвознавців комплекс знань 
із технології живописних матеріалів. 
(Проблема ця і досі не здобула свого ви-
рішення. Напрям дослідження техніко-
технологічних особливостей творів мис- 
тецтва обирають поодинокі хіміки-ана- 
літики та реставратори. Подібних фа-
хівців обмаль. Мистецтвознавців, які 
б присвятили себе цьому аспектові, в 
Україні немає).

Наостанок В. Лоханько подає ціл- 
ком слушне зауваження: на основі тех-
нологічних даних не можна зробити 
однозначний висновок про час ство-
рення та авторство, однак мистецт- 
вознавець має добре володіти знання-
ми в цій галузі для підтвердження 
власних висновків мистецтвознавчо-
го характеру.

Важливість статті «Методика тех-
нічного й технологічного аналізу живо-
пису» полягає також у визначенні мето-
дів, якими користувалась В. Лоханько 
наприкінці 1930-х — на початку 1940-х 
років. Це мікроскопне обстеження по-
верхні живопису та відібраних проб 
(проба лаку, узята з краю картини, ви-
вчалась на предметному склі при 200-
кратному збільшенні); спостереження 
за кольором видимої ультрафіолетової 
люмінесценції (у світлі кварцової лам-
пи); визначення міцності ниток полот- 
на на динамометрі Шоппера; прожарю- 
вання проби на кінчику платинового 
дроту, а також якісні реакції мікрохі- 
мічного аналізу для визначення в’язи- 
ва, пігментів, смол. 

Зважаючи на те, що техніко-техно- 
логічна експертиза живопису на той 
час лише почала формуватись як окре-
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мий напрям діяльності у світовій прак-
тиці, навіть цей перелік методів пока-
зує значну обізнаність і високий рівень 
підготовки В. Ю. Лоханько як хіміка та 
знавця історичних технологій. 

Висновки. Експертно-атрибуцій- 
на діяльність українських вчених роз-
вивалась переважно у ХХ ст. у руслі  
академічного мистецтвознавства, му- 
зейництва, наукової реставрації куль-
турної спадщини. Ряд положень, на-

ведених у їх працях, не втратили ак- 
туальності й на сьогодні. За сьогодніш- 
нього рівня розвитку експертної діяль- 
ності в Україні думки, висловлені в ми- 
нулому українськими вченими, змо-
жуть дати вірні орієнтири дослідникам 
творів мистецтва України, спрямувати 
їх зусилля у напрямі комплексного до-
слідження творів мистецтва для отри-
мання найбільш об’єктивних даних 
про них. 

1. Ікона Холмської Божої Матері. ХІ ст. Візантія. 
Дерево (кипарис), темпера, золочення, 96,5×66,5. 
Загальний вигляд. Волинський краєзнавчий 
музей, Музей волинської ікони (Луцьк).
2. Ікона Холмської Божої Матері. Тильний бік 
(загальний вигляд в інфрачервоній зоні спек-
тру) Фото В. І. Цитовича.
3. Ікона Холмської Божої Матері. Тильний бік 
(фрагмент в інфрачервоній зоні спектру). Фото 
В. І. Цитовича.
4. Ікона Богоматері з Немовлям з намісного 

ярусу Богородчанського іконостасу. Фото з ви-
дання 1926 р.
5. Ікона Богоматері з Немовлям з намісного 
ярусу Богородчанського іконостасу. Фото з ви-
дання 1926 р.
6. Ікона Спаса з намісного ярусу Богородчан-
ського іконостасу. Фото з видання 1926 р.
7. Михайло Драґан. Фото.
8. Сергій Гіляров. Фото.
9. Микола Касперович. Фото.
10. С. Григор’єв. Портрет В. Лоханько. НХМУ.
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Загальний аналіз картини для пов- 
ного визначення століття, школи і навіть 
подекуди її автора повинен проводитись 
у тісному контакті двох працівників: тех-
нолога й мистецтвознавця.

Праця технолога повинна переду-
вати праці мистецтвознавця: остання, 
окрім власних висновків, які ґрунтують-
ся на вивченні значної кількості творів 
майстрів світового мистецтва, кладе в 
основу своїх міркувань також і висновки 
технолога.

Результатом праці технолога є ре-
альні точні дані, здобуті на підставі мікро-
аналізу, мікрохімічного, люмінесцентно-
го і технологічного аналізу фарб, дерева 
й полотна. Технолог-аналітик повинен 
бути добре обізнаним у технічних прийо-
мах, передусім у методах технічного ана-
лізу всіх матеріалів художника. Він по-
винен опанувати техніку мікрохімічного 
та крапельного аналізу, вміти аналізува-
ти такі складні матеріали, як лаки, олії, 
ґрунти; складність цієї праці полягає у 
тому, що ці матеріали аналізують уже 
після того, як вони прожили в живопису 
не один десяток років, і навіть не одне-
два століття. Таких працівників у нас 
не готує жодна школа. Особи ж, які ма-
ють таку ерудицію, такі різнобічні знан- 
ня, нам потрібні. Підготовка майбутніх 
мистецтвознавців, що передбачено на 
мистецтвознавчих факультетах худож-
ніх вузів, вірогідно, охопить і поєднає в 
одній особі весь комплекс знань і техно-
лога, і мистецтвознавця.

Для того, щоб стало наочним це 

складне поєднання в одній особі комп-
лексу потрібних знань, я і пишу цю стат-
тю.

Мета й завдання технологічного 
аналізу зрозумілі: він повинен дати фак-
тичний матеріал мистецтвознавцеві для 
його остаточних висновків.

Практичне виконання праці тех-
нолога поділяється на такі два основні 
моменти: 1) зовнішній огляд картини та  
2) вивчення окремих [її] шарів.

Зовнішній огляд картини потребує 
відповідей на такі запитання.

1. Розміри
2. Оцінка зовнішнього вигляду: тем-

на, світла поверхня; чи є вади (дірки, по-
дряпини, плями).

Вивчення дефектів картини дає 
матеріал для визначення умов, у яких 
жила картина, умов її збереженості.

Нами було вивчено пляму на кар-
тині Маккарта «Викуп Фреї». Пляма до-
волі велика (10–12 см у діаметрі). Було 
поставлено запитання, чи не є причиною 
виникнення плями бронза, яку викорис-
товував художник. За допомогою мікро-
скопа було виявлено на поверхні плями 
залишки блискучої бронзи, що ідентич-
на бронзі з інших місць картини. По всій 
площі плями за допомогою мікроскопа 
виявлено тріщини меншої глибини, ніж 
тріщини решти поверхні живопису, що 
свідчить про зменшення товщі шару 
шляхом розмивання його. Ця пляма є 
на тильному боці полотна у вигляді тем-
ного сліду, розмірами та формою цілком 
тотожна плямі на поверхні живопису. 

Варвара Лоханько
методика технІчного  

та технологІчного аналІзу живоПису

д о д а т о к
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Уся площа плями просвічує внаслідок 
кількісного зменшення шару живопи-
су й ґрунту. Звідси наслідок: пляма ви-
никла як результат змивання якимсь 
розчинником  поверхні живопису. Олія, 
що була розріджена цим розчинником, 
вийшла із шару живопису й протекла на 
його зворот.

Спостереження над кракелюром по-
требує вміння знатися на певній формі 
та видах тріщин, використання точної 
номенклатури, а далі вміння (орієнтов-
но) за формою тріщин встановлювати й 
причиновий зв’язок їх появи з технікою 
письма; форма кракелюру іноді свідчить 
про використання тих чи тих фарб.

Ультрамарин, наприклад, дає завж- 
ди специфічного вигляду кракелюр. Мо-
мент спостереження за формою кракелю-
ру повинен бути використаний у хімічно-
му аналізі цього місця картини.

Ці два спостереження повинні вза-
ємно підтверджувати одне одне. (На «Дів- 
чинці» Рейнольдса поблизу голови та в 
інших місцях знайдено характерні «за-
тікання» олії у тріщини. Цей момент є 
підтвердженням техніки цього художни-
ка.) При оцінці полотна передусім визна-
чається вид переплетення (полотняне, 
саржеве), волокна (льон, конопля і т. ін.). 
Ці дані надають іноді можливості вста-
новити століття й автора картини, зро-
бити висновки про довговічність і кращу 
збереженість полотна. За щільністю пе-
реплетення тканини іноді можна судити 
і про знання технічних прийомів автора 
картини: чи вмів він готувати ґрунту-
вальну масу так, щоб при ретельному 
закриванні отворів у полотні не дати їй 
пройти на зворотний бік полотна.

Визначення міцності нитки полот-
на, що висмикнуто з краю картини, дає 
можливість до певної міри судити про 
тривалість життя тканини.

Оскільки життєвий термін полотна 
під живописом обмежений 50–60 рока-
ми, наявність міцного полотна під ста-
рим живописом підтвердить припущен-
ня про перенесення шару живопису на 
нове полотно.

Визначення міцності нитки потріб-
но виконувати на динамометрі Шоппера. 
Ретельне вивчення полотна покаже при-
сутність двох шарів полотна (дублюван-
ня). Хімічними реакціями в окремих ви-
падках можна встановити в’язиво ґрунту 
(клей тваринний чи рослинний, олія).

Рама при дослідженні картини не 
береться до уваги, оскільки могла бути 
багато разів замінена.

Важливим моментом є вивчення під- 
рамка, на якому натягнуто полотно. Ви-
значенням породи дерева орієнтовно 
можна встановити географічне місце 
мешкання автора картини, а також отри-
мати деякі вказівки щодо віку картини.

Водночас потрібно точно встанови-
ти, що підрамок не було замінено, а це 
здійснюється шляхом спостереження над 
цвяхами (залізними, дерев’яними) і отво-
рами в полотні (форма, розмір). Додат-
ковий штрих додає спостереження над 
кілками підрамка. Оскільки забивання 
кілків підрамка може привести до нега-
тивних наслідків, то багато хто з худож- 
ників намагались обійтися без них.

У літературі є вказівка на утворення 
особливого роду кракелюру, відправною 
точкою якого є місце забивання кілків.

Зовнішній вигляд підрамка, оброб- 
лення його, зрештою система з’єднання 
підрамка, тобто утворення в кутах «па-
зів», також є одним із характерних мо-
ментів.

Спосіб кріплення полотна до під-
рамка необхідно вивчати, оскільки він 
містить певні вказівки для визначення 
культурного рівня епохи, у якій жив ав-



ТЕТЯнА ТиМЧЕнКО, ДАРʼЯ ПЕТЛІнА ■   143

тор: цвяхи залізні чи дерев’яні, їхня фор-
ма (циліндрична, чотирикутна), форма 
голівки цвяха й спосіб його виготовлення 
(кований чи різаний і т. ін.) — усе в ці-
лому є багатим матеріалом для допитли-
вого розуму, який вміє робити відповідні 
висновки та узагальнення зібраного ма-
теріалу.

Можна й потрібно вивчати форму 
отвору, що залишає цвях у полотні кар-
тини, щоб мати можливість сказати, 
скільки разів полотно було перетягнуте.

Також ретельне вивчення поверхні 
живопису часто дає і такий матеріал, як 
наявність решток, листочків золота й срі-
бла. Вивчення окремих шарів, що утво-
рюють усю товщу живопису, починається 
з поверхні картини.

Найчастіше це буває шар лаку, так 
званий картинний лак, що вкриває жи-
вопис як завершальний акорд, що свід-
чить про вже закінчену роботу. Дрібка 
знятого сухим способом лаку (зішкрібан-
ням) де-небудь у кутку картини кладеть-
ся на предметне скло. При розгляданні 
проби під мікроскопом при 200-кратному 
збільшенні добре буде видно колір лаку. 
Іноді він буває зовсім безбарвним і про-
зорим, іноді жовтуватим і прозорим, іно-
ді мутним і непрозорим. Непрозорий та 
мутний лак найчастіше виявляє наяв-
ність яєчного білка.

Це тут-таки, під мікроскопом, мож-
на перевірити дією розчину барвника 
«фіолетовий кристалічний» (характерна 
реакція на білок).

У реставраційній майстерні була 
взята на дослідження картина «Баталія», 
оскільки її поверхня здавалася неприєм-
но мутною та не вдавалось провести зми-
вання зазвичай уживаними в практиці 
реставратора прийомами. Під мікроско-
пом виявилась взагалі відсутність лаку, 
оскільки не спостерігалось у частинках, 

знятих із поверхні живопису, ані прозо-
рості, ані жовтуватості.

Навпаки, частинки верхнього шару 
живопису були непрозорі, ніздрюваті та 
забарвлені в бруднувато-зеленкуватий 
колір. Хімічні реакції дали можливість 
встановити на поверхні картини наяв-
ність тваринного білка.

Для визначення іншого складу ла-
ків (мастичного, дамарного, копалового) 
є свої спеціальні реакції (Вольф). Вста-
новивши склад лаку, легко визначають 
і спосіб його зняття (спиртом, бензолом, 
скипидаром і т. под.). 

У практиці наших Науково-дослід- 
них майстерень було кілька випадків, 
коли лак не піддавався розчиненню 
звичним розчинником. Шляхом мікро-
аналізу було встановлено, що картина 
вкрита копаловим лаком, а тому зняти 
його мокрим способом можна, лише за-
стосовуючи ацетон або хлороформ, що й 
було успішно виконано.

Дослідження лаків, ужитих як в’я- 
зиво, є значно складнішим, але й тут на 
допомогу приходить мікроскоп. Нарешті, 
в тих випадках, коли доводиться вирішу-
вати питання, чи є на блискучій поверхні 
картини сліди клею та лаку, допомагає 
світло кварцової лампи: усі блискучі по-
верхні, вкриті лаком, при світлі ультра-
фіолетових променів видаються матови-
ми, а вкриті клеєм — блищать.

Встановити вид в’язива в живопису  
іноді буває важко, особливо в тих ви-
падках, коли живопис олією завершу-
вав темперний підмальовок і, отже, олія 
верхнього шару, проникаючи вниз до під-
мальовка, прооливлює і його. Більш чи 
менш просто вирішується питання, коли 
картина виконана однією якоюсь типо-
вою технікою: олія, темпера, фреска.

Найлегше встановлюється в’язиво 
в чистій, без ретуші, фресці. Тут, у такій 
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техніці, усі складові її частини (стіна, 
вапняне молоко як в’язиво, фарба) — мі-
нерального походження.

Так, наприклад, узята проба живо-
пису Врубеля (Кирилівська церква) піс-
ля перевірки її підтвердила зайвий раз 
незаперечними доказами наявність олії 
у цьому живопису.

Чиста фреска, уся побудована з мі-
неральних речовин, горіти не може. Але 
тут спостерігається спочатку плавлення, 
поява крапельок олії на поверхні, спу-
чування її і, нарешті, горіння яскравим 
кіптявим полум’ям, характерним для 
рослинної олії, що горить.

Для визначення в’язива в олійному 
живописі застосовується зазвичай такий 
прийом: на предметному склі мікроскопа 
лежать окремі частинки живопису; по-
чергово кожну з них оброблюють одним 
із розчинників. Слідкують за картиною 
зменшення, наче танення в’язива. Коли 
такий момент настає, то, природно, роб- 
лять логічний висновок про найбільшу 
активність цього розчинника.

Найбільш характерним і відпові-
дальним моментом у праці аналітика є 
визначення барвних речовин, адже вони 
нерідко [допомагають] вирішити складні 
питання. Так, скажімо, постало запитан-
ня, чи дійсно належить Рокотову один із 
жіночих портретів.

Вирішальними тут стали (зрештою, 
після всіх міркувань, узятих до уваги) 
колір ґрунту й ґатунок фарби, вжитої для 
його тонування.

Під мікроскопом добре було видно 
два шари, один дуже тонкий — темний 
шар живопису, що лежить на світло-
золотавому шарі ґрунту. Дрібка, узята з 
шару ґрунту, після спалювання на пла-
тиновому дроті дала всі характерні мі-
крореакції для сполук заліза, властивих 
усім видам вохр.

Це дало можливість із упевненістю 
сказати, що ґрунт у цьому портреті тоно-
ваний вохрою.

Для визначення фарб у старому жи-
вопису існує переважно один прийом для 
вивільнення в’язива — це спалювання 
дрібки живопису на платиновому дроті.

Після цього кожна мінеральна фар-
ба перетворюється на окисел відповідно-
го металу, а це вже дає можливість, за-
стосовуючи ті чи ті реактиви, отримати 
речовини з певною формою кристалів. 
Саме цю форму кристалів і треба вивча-
ти під мікроскопом.

Наприклад, після дії кількох реак-
тивів на дрібку білої речовини ґрунту, ми 
можемо отримати під мікроскопом краси-
ві променисті зірки, характерні для спо-
лук металу кальцію; якщо додатково при 
дослідженні ґрунту спостерігалось також 
і виділення вуглекислоти — то загалом 
такі реакції дають можливість встанови-
ти, що ґрунт картини містить крейду.

Нами опрацьовані були для визна-
чення складу фарб дві картини: «Бан-
кет» та ікона «Борис і Гліб».

У картині «Банкет» особливу увагу 
привернула до себе фарба темно-зеленого 
кольору на одязі (на рукавах) чоловічої 
фігури. Фарба відрізнялась особливою 
глибиною та соковитістю й виділялася 
із загального колориту. Після знищення 
(спалюванням) в’язива виявлено під мі-
кроскопом розпадання узятої для аналі-
зу фарби на такі складові частини: чорні, 
коричневі, безбарвні та білі.

Перевірними реакціями встановле-
но, що чорні крихти отримано сплавлен-
ням зеленої землі; коричневі — отриму-
ють від прожарювання зеленої землі за 
більш низької температури; безбарвні й 
білі — належать або крейді, або гіпсу, 
забарвленому ще якоюсь зелено-жовтою 
фарбою органічного походження, яка зго-
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ріла при спалюванні проби. 0Хімічними 
реакціями встановлено наявність крей-
ди, а наявність зелено-жовтої фарби, що 
забарвлює крейду, встановлено за допо-
могою мікроскопічного дослідження.

Отже, тут сам собою постає висновок, 
що ця темно-зелена фарба є результатом 
змішування двох зелених: Веронської 
землі та зеленої сокової.

У тінях до цієї зеленої художник до-
мішував, очевидно, одну з органічних чор- 
них, які згоріли при спалюванні проби.

Дослідження чотирьох фарб ікони 
«Борис і Гліб»: червоної, синьо-зеленку- 
ватої, жовтуватої та коричневої — було 
виконано з метою перевірки, чи дійсно 
вони є фарбами, які існували на палітрі 
багато століть поспіль.

Червона фарба знаходилась на сму-
гах тла між голів обох фігур і на мечі 
Гліба. Проби було взято в кількох міс-
цях, оскільки результати вони  давали 
неоднакові: у більшості місць крихти 
червоної фарби згоряють без сліду. Це 
свідчить про те, що вона не була фарбою, 
що приготована із соків рослин, оскільки 
такі завжди складались із білого мінера-
лу (крейди чи гіпсу), забарвленого в та-
кий спосіб.

Відсутність кристалів цих мінераль-
них речовин змушує припустити іншу 
природу барвника, а саме кіноварі, для 
якої найбільш характерною є її здатність 
звітрюватися за високої температури. 
Отже, червоне тло цієї ікони, яке, на 
думку М. М. Чорногубова, існувало рані-
ше, було виконане кіновар’ю. 

А кіновар — фарба, що вживалась у 
часах давніх греків і римлян.

У інших місцях ми маємо справу з 
прозорішою фарбою. Тут аналіз беззапе-
речно вказує на наявність мінеральних 
частинок (крейда, гіпс), і стає зрозумілим 
рослинне походження цієї фарби.

Це один із незліченних баканів дав-
нини. Chaptаl виявив на одному із старо-
винних монументів рожевий бакан, що 
зберігся протягом багатьох століть.

Крім того, трапляються окремі місця 
(очевидно, вже сліди рук реставратора), 
де вживалась органічна червона фарба у 
вигляді акварелі.

Синьо-зеленкувата фарба на одязі, 
після складного хімічного аналізу, ви-
значена як суміш двох — індиго або вай-
ди із жовтою свинцевою.

Свинцеві сполуки у вигляді біли-
ла були відомі ще з глибокої давнини; з 
манускрипту Теофіла, який відносять до 
Х–ХІ століть, відоме вміння готувати зі 
свинцевих білил рожевувато-жовтувату 
фарбу для тіла.

Неаполітанська жовта, що має у сво-
єму складі свинець, тут навряд чи була 
ужита, оскільки вона має більш яскра-
вий відтінок. 

Залишається припустити з великою 
мірою імовірності, що синьо-зелений ко-
лір одягу зроблено саме за допомогою 
перепаленого білила. Цим і пояснюється 
зеленкуватість відтінку цієї самої фар-
би.

Жовтуватий відтінок, що нагадує 
стару слонову кістку, на підкладці мантії 
Гліба зроблено також цією фарбою (тобто 
отриманою шляхом випалу свинцевих 
білил). Коричнева прозора на шапці дає 
реакцію на сієну.

У результаті цього аналізу ми впев-
нено говоримо, що всі фарби на іконі «Бо-
рис і Гліб» належать до категорії дуже 
давніх, які уживались художниками з 
давніх часів.

У шматочку живопису Врубеля 
«Надгробний плач», узятого нами знизу 
разом із тиньком, виявлено, що під час 
написання на стіні художник звертав-
ся до сумішей з краплаком. Крім цього, 
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Іл. 11. Святі Борис і Гліб. Кінець ХІІІ — початок ХІV ст. Д., т., 154×124.  
Національний музей «Київська картинна галерея»
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нами знайдено в шарі живопису сліди 
паперу, що не суперечить звичці Врубе-
ля і в станковому живопису звертатись 
до способу заліплювання невдалих місць 
папером і покриття його новим шаром 
фарб.

Дуже цікавим методом у вивченні 
живопису є люмінесцентний аналіз, тоб-
то аналіз шляхом опромінення живопису 
ультрафіолетовими променями, що ви-
пускає кварцова лампа.

Основний принцип цього аналізу 
полягає у особливій властивості кожної 
складової живопису по-своєму реагува-
ти на світло ультрафіолетових променів. 
Аналіз цей виконується у повній темряві 
й у такий спосіб, щоб промені кварцової 
лампи проходили тільки крізь невелич-
ке увіолеве скло. Це скло затримує усі 
промені спектру й пропускає лише не-
видимі нашому оку — ультрафіолетові. 
Водночас, як уже згадувалось, зовнішній 
вигляд поверхні під ультрафіолетовими 
променями цілком видозмінюється: вкри-
та лаком поверхня стає зовсім матовою, а 
вкрита клеєм — навпаки блищить.

Цинкове білило набуває шоколадно-
го кольору, крейда на клею — чорного, 
свинцеве білило — фіолетового чи бла-
китного, вохра червона — синього.

Користуючись властивостями уль-
трафіолетових променів, ми провели ряд 
аналізів із метою визначити на автор-
ському шарі картин заправки реставра-
торів.

Так, досліджувалися такі картини:
1) На «Дівчинці» Рейнольдса вияв-

лено 7 реставраційних заправок, до того 
ж сукня на коліні має дуже темну, вели-
ку пляму.

2) Картина Орловського «Бедуїни».
На небі, під темними хмарами, було 

видно численні дрібні заправки темного 
кольору (у світлі кварц-лампи). Кількість 

їх зростає до правого краю картини, особ- 
ливо на середині її висоти. Посередині 
картини, від лівого її краю до центру, 
йде тріщина, закрита заправкою, оче-
видно, із цинкового білила (при світлі 
кварц-лампи ця заправка має коричне-
вий колір).

3) На картині Орловського «Рибал-
ки» при світлі кварц-лампи виявлено 
кілька заправок на небі посеред хмар.

4) На картині, написаній на дошці 
(«Юдіф» з колекції Щавинського), ви-
явлено заправки на лівій щоці, лобі та 
грудях.

5) Опромінення ікони «Борис і Гліб» 
виявило заправки в багатьох місцях, але 
тут є і спірний момент. М. М. Чорногубов 
вважає, що низ картини разом із ногами 
повністю дороблено.

Проте ми виявили в ультрафіолето-
вому світлі суцільну заправку — чорну, 
що різко виділяється лише уздовж швів 
дощок й унизу одягу Бориса. Фігура Глі- 
ба, крім дрібних заправок, не має ви-
правлень на великих площинах.

Крім того, при вивченні фарбового 
шару в світлі кварц-лампи виявилося, 
що справді низ мантії Гліба переписа- 
ний іншою фарбою, але не перероблений; 
заправок реставратора тут немає.

На фігурі Бориса синій одяг від по-
яса до ніг (між мечем і краєм коричне-
вого одягу) доволі широкою смугою пере- 
писаний фарбою іншого складу, ніж реш- 
та синього одягу. Ліва нога Бориса при 
світлі кварц-лампи здається взутою у 
шкарпетку й чобіток внаслідок того, що 
верх її перероблено іншою фарбою.

Права нога Бориса й обидві — Глі-
ба мають той самий фарбовий шар, що 
й залишки тла на червоних смугах уго-
рі картини. На синьому одязі Гліба, на 
правому його боці є великий прямокут-
ник, записаний іншою фарбою. Залишки 
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смуг тла картини світяться рудим кольо-
ром, характерним для кіноварі, в той час 
як мідь дає інші результати — світиться 
блідо-рожевим кольором.

Залишається ще один шар, який 
утворює живопис, — це шар ґрунту.

Історія розвитку техніки олійного 
живопису дає можливість простежити 
складну еволюцію у справі створення 
художником ґрунту, що найбільш відпо-
відає прийомам живопису кожної епохи 
й кожного автора. Тут орієнтовними мо-
ментами будуть не лише матеріали, що 
вживаються для ґрунту (крейда, гіпс, 
олія), а й, крім того, також колір цих ма-
теріалів, а отже, і колір самого ґрунту.

Так, у літературі відомо, що білі, 
крейдяні та гіпсові ґрунти уживались 
художниками всіх країн до кінця XVI і 
початку XVIІ ст.

Тут, крім цього загального положен-

ня, є також індивідуальні особливості, 
радше, звички окремих авторів.

На білому ґрунті, на дошці писали 
такі художники, як Ван Ейк, Гольбейн, 
Рубенс. На білому гіпсовому — Поль Ве-
ронезе, на крейдяному білому на полот- 
ні — Леонардо да Вінчі, Джорджоне, Ти-
ціан, Рубенс.

Подивившись на загальну зміну тех- 
ніки письма, ми одразу зауважуємо без-
посередній зв’язок цієї зміни зі змінами у 
складанні рецептів ґрунтувальної маси. 
«Хороший ґрунт» — це філософський 
камінь для художників усіх країн і всіх 
епох. Якщо вникнути в історію розвитку 
ґрунту, то тут ми виразно відчуємо віч- 
ний пошук, вічну гонитву за засобами, 
які покращують і посилюють яскравість 
і соковитість фарб, покладених художни-
ком на полотно.

Багатий матеріал з вивчення тех-

Альбом В. Лоханько. Аркуш 2
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ніки письма надає поглиблене вивчен-
ня складу ґрунту й техніки його накла- 
дання.

Вивчаючи ґрунт на дошці, особливо 
в іконопису, пильну увагу слід звернути 
на навність паволоки (на швах або по 
всій поверхні дошки). Це одразу визна-
чить (до певної міри) походження живо-
пису, оскільки неросійські ікони паволо-
ки не мають.

Наприклад, на дослідженій нами 
іконі «Борис і Гліб» є по всій поверхні  
дошки паволока, помітна навіть нео-
зброєним оком, особливо по краях і в тих 
місцях, де живопис унаслідок осипання 
став особливо тонким. Крізь лупу з 10-
кратним збільшенням паволоку добре 
видно у будь-якому місці ікони. Вона 
складається з доволі тонкого й рідень-
кого полотна. Шпуги, манера їх накла-
дання, наявність так званого «ковче- 
гу» — усе це є характерним для росій-
ського ікономалювання й відсутнє в жи-
вопису іноземному.

Так, у іконі «Борис і Гліб» якраз є 
«ковчег», тобто заглиблений лицевий бік 
ікони й підвищені краї або «поля», вкриті 
бронзовим візерунчастим шаром. Зазви-
чай у іноземних картинах ковчег не ро-
били, а краї прикрашались різьбленим 
або ліпленим орнаментом.

Наявність у ґрунтувальній масі од-
ночасно і олії, і клею свідчить уже про 
вміння робити емульсію, тобто про більш 
пізнє походження живопису. Клейові 
гіпсові ґрунти, вкриті зверху шаром клею 
для запобігання потьмянінню, були дуже 
поширені до XVI–XVII ст.

Констатування наявності в живопи-
су олійного ґрунту багато про що промов-
ляє: про час (певною мірою) її написання 
та особливо про техніку письма. Усе це, 
взяте до уваги, дає можливість розшиф-
рувати час написання картини, а також 
індивідуальні особливості автора.

Тоновані ґрунти властиві не лише 
певній епосі, а й окремим художникам.

На червоних ґрунтах зазвичай лю-
били писати такі майстри, як Тиціан, 
Карраччі, Лука Джордано та ін. На бо-
люсних — Рібера, Карраччі, Гвідо Рені.

На вкритих умброю — Пуссен, на 
нейтральних — Тиціан, Рембрандт, Ра-
фаель, Делакруа.

Отже, за наявності всіх інших ха-
рактерних рис для художника (чи століт-
тя) — визначення фарб, котрими тонова-
но ґрунт, або в’язива, що входить до його 
складу, дає зайву рисочку під час виве-
дення загального висновку.

Користуючись методами такого ко-
піткого й тривалого дослідження живо-
пису, можна, зрештою, завжди зроби-
ти ряд логічних висновків. Не можна, 
звичайно, в остаточних висновках про 
час написання картини, ім’я її автора 
послуговуватися лише цими даними 
технічного й технологічного характеру. 
Мистецтвознавець повинен правильно 
оперувати цими даними й уміти в них 
розібратися, як у матеріалі, що підтвер-
джує його мистецтвознавчі висновки.

Поєднання глибоких технологічних 
і мистецтвознавчих знань у одній особі 
навряд чи є у межах людських можли-
востей.

Статтю з російської переклала Т. Р. Тимченко
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Варвара Юхимівна Лоханько залиши-
ла помітний слід у історії художньої освіти та 
техніко-технологічного дослідження творів 
живопису в Україні. Її доробок (прижиттєві 
публікації та рукописи) свідчить про високий 
професійний рівень у вирішенні складних 
завдань аналізу та стану збереженості живо-
писних матеріалів, історії технології живопи-
су, реставрації та експертизи. 

На той час у світі лише почав формува-
тись окремий напрям дослідницької діяль-
ності, пов’язаний із застосуванням методів 
природничих наук (хімії, фізики, геології), 
для вирішення питань про використання тих 
чи інших живописних матеріалів у пам’ятках 
давніх культур. Перші спроби застосування 
мікрохімічних аналітичних реакцій зафіксо-
вано ще наприкінці XVIII ст.; протягом ХІХ ст. 
було впроваджено ряд методів дослідження і 
паралельно видано сучасними мовами осно-
вні старовинні (починаючи із Середньовіччя) 
трактати, що стосуються праці живописця. 
Історія технології живопису стала предметом 
уваги не лише у зв’язку з вивченням давніх 
пам’яток, а й для удосконалення праці су-
часних живописців. У першій третині ХХ ст. 
було відкрито ряд лабораторій при великих 
музеях світу, почали регулярно виходити ви-
дання, присвячені як історії, так і сучасним 
малярським технологіям. Причому багато 
нез’ясованих питань старих технологій до-
слідники намагались вирішити на практиці, 
шляхом експерименту.

Біографічні відомості про В. Лохань-
ко незначні. Рік народження її нам невідо-
мий, так само й те, де вона здобула освіту. 
У другій половині 1920-х років викладала 
у Художньо-індустріальній профшколі (ко-
лишньому Київському художньому учили- 
щі), була доцентом Гірничого інституту (поча-
ток 1930-х років). З 1927 р. працювала поза- 
штатним викладачем І групи Київського 
художнього інституту (КХІ), була членом 
«предметової комісії допоміжних дисциплін» 
(предмети, які вона викладала: «хем[ічна] 
технологія маляр[ських] матер[іалів], хем[ія] 
худ[ожньо]-пед[агогічних?] матер[іалів]» [2,  

23–26]. Працювала у КДХІ до 1941 р., а, мож-
ливо, і короткий час після війни (в архіві 
КДХІ дані про неї відсутні).

З кінця 1920-х років виконувала дослі-
дження для Реставраційної майстерні Все- 
українського музейного городка [6, 53, 62]. 

Працювала як хімік у створеній 1938 р. 
Державній науково-дослідній реставраційній 
майстерні Комітету у справах мистецтва УРСР 
(нині ННДРЦУ), де завідувала хіміко-техно- 
логічною лабораторією [1]. Після поновлення 
роботи майстерень у 1944 р. документальні 
згадки про роботу хіміка-технолога В. Ло-
ханько відсутні.

Варвара Юхимівна померла між 1944 
та 1946 р. Федір Лоханько у коротких відо-
мостях про себе від 25.02.1944 р. зазначає, що 
одружений із В. Лоханько — доцентом КХІ, 
а у травні 1946 р. вказує, що він удівець [7, 
арк. 3а, 4].

Діяльність В. Ю. Лоханько у 20–30-х ро-
ках ХХ ст. охоплює усі актуальні на той час 
питання. Підготовлені нею праці слугували 
посібниками з аналізу художніх матеріалів 
(пігментів і в’язив ґрунту, фарбового шару, 
а також складу захисних покриттів), із хімії 
та історії технології живопису, а також із 
питань експертизи. Висновки та зауважен-
ня В. Ю. Лоханько спираються не лише на 
численні праці інших фахівців, але й на свій 
власний досвід. Значну роль у такій плідній 
праці відіграло й те, що чоловік Варвари 
Юхимівни, Федір Пилипович Лоханько був 
за фахом хіміком-технологом, певний час ви-
кладав у КДХІ, видав низку наукових праць, 
серед яких дві присвячені безпосередньо ма-
теріалам і технікам живопису.

Федір Пилипович Лоханько (1884 — піс-
ля 1960 р.) 1910 р. закінчив хімічний факуль-
тет Політехнічного інституту (Київ) за фахом 
«Технологія барвників та волокна», працював 
у різних містах Російської імперії на посаді ін- 
женера. З 1924 до 1930 р. працював у КДХІ  
лектором, викладачем І групи, а з 1927 до  
1.09.1930 р. штатним професором ІІ групи  
[7, арк. 7]; був головою «предметової комісії 
допоміжних дисциплін», членом «текстильної 

коментар:
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фахової предметової комісії»; йому доруче- 
но було викладання таких предметів: «фар-
бування, хемія, хем[ічна] технол[огія] волок- 
н[истих] матер[іалів], хем[ічна] технол[огія], 
хемія фарб» [2, 20–21]. Під час роботи орга-
нізував хімічну й технологічну лабораторію 
і керував ними [7, арк. 7]. Після звільнення 
працював на посадах зав. кафедрою у Тек-
стильному, Авіаційному, Сільськогосподар-
ському інститутах та Академії радянської 
торгівлі; у 1941–1943 роках — консультан-
том Трикотажної фабрики та викладачем 
Агрошколи. Після війни працював у Київ-
ському інженерно-будівельному інституті. З 
23.11.1943 р. зарахований у резерв професо-
ром з технології художніх матеріалів КДХІ; 
працював за сумісництвом і був звільнений 
за власним бажанням 1.10.1960 р.; 20.12.1960 
р. ректором О. Пащенком йому оголошена 
глибока подяка за багаторічну й сумлінну 
працю [7, арк. 2 — 2/зв., 3, 10 15]. Він є ав-
тором 18 [3, 51] наукових праць, серед яких 
зокрема Словник технічної номенклятури. 
Мануфактурні виробництва. (Проєкт). — К.: 
Українська Академія наук, Інститут україн-
ської наукової мови, Державне видавництво 
України, 1928. — 104 с., а також навчальні 
посібники:

Лоханько Ф. Малярські матеріяли. Ко-
роткий курс технології малярських матеріа-
лів. — Харків-Київ : Державне видавництво 
України, 19301. — 213 с. (Книга підготовлена 
у 1928 році).

Лоханько Ф. Технічна хімія поліграфіч-
них матеріалів. Органічні тіла. — Х. — К., 
1931. — 366 с.

Лоханько Ф. Навчальний посібник з ор-
ганічної хімії для студентів будівельних ін-
ститутів і технікумів. — К., 1957.

Лоханько Ф. П., Флорова Т. І. Художні 
матеріали. Техніка живопису. — К.: Держав-
не видавництво образотворчого мистецтва і 
музичної літератури УРСР, 1960. — 141 с.

У 1930 р. в Україні вийшли друком в 
одному видавництві дві праці Ф. Лоханька 
(Малярські матеріяли. Короткий курс техно-
логії малярських матеріалів. — Харків; Київ: 
Державне видавництво України, 1930. — 
213 с.) та П. Омельченка (Наука про маляр-

ські фарби, матеріяли та техніки. — Харків; 
Київ: Державне видавництво України, 1930. 
— 364 с.) з майже ідентичною тематикою та 
назвою, але зовсім різні за структурою та 
змістом.

Петро Омельченко (1894, Хорол Пол-
тавської губ. — 1952, Вільжюїф під Парижем) 
— художник, графік, з 1920 р. жив у емігра-
ції. Факт видання його праці в радянському 
видавництві сам по собі заслуговує на увагу. 
Книга була перевидана 1996 р. у Львові.

Видання В. Лоханько, Ф. Лоханька, 
П. Омельченка були першими в Україні пра-
цями з питань техніки та технології живо-
пису. Ретельно зібрані ними відомості про 
старовинні техніки живопису й технологію 
живописних матеріалів викладено доступно 
й просто, чудовою українською мовою. Части-
ну спеціальних термінів варто було б увести 
до сучасного наукового обігу. Список викорис-
таної літератури демонструє глибоку обізна-
ність українських учених із виданнями  ні-
мецьких, французьких, російських фахівців 
(істориків мистецтва, хіміків — аналітиків та 
технологів, художників-експериментаторів) 
кінця ХІХ — 1930-х років. 

Бібліографія праць В. Ю. Лоханько:
1. Лоханько В. Таблиці з технології ма-

лярських матеріялів. — К.: Видання Київ-
ського Художнього Інституту, 1928. — 20 с. 
(на правах рукопису). 

У вступній частині наголошено на тому, 
що, оскільки у продажу є неякісні (підробле-
ні) фарби, художникам треба вміти їх про-
аналізувати на предмет автентичності. Наво-
дяться способи, за допомогою яких «кожний 
художник може вдома проробити прості, але 
достатні спроби». Подано такі таблиці: «Ви-
пробування барвників хемічними реактива-
ми», де пігменти згруповано за кольором і 
наведено хімічні формули пігментів та якісні 
реакції для їх визначення; «Характеристи-
ка малярських барвників» (згруповані за 
кольором; подано синоніми назв, опис влас-
тивостей, «тривкість» (тобто стійкість), «де 
вживають» (у яких живописних техніках), 
особливості змішування з іншими барвника-
ми та ступінь вбирання олії на 100 ч. барв-
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ника); «Схнучі олії»; «Смоли, віск, парафін, 
спермацет, камфора» (властивості, темпера-
тура топлення, у чому розчиняється, сфера 
вживання).

2. Лоханько В. Ю. Хемія для художни-
ків: Підручник для художніх технікумів. — 
Київ — Харків: ОНТВУ Видавництво «Кокс і 
хемія», 1932. — 152 с. (підготовлено до друку 
1930 р.).

У «Передмові» (1930) зазначено, що  
«потребу мати знання в хемії, щоб підгото-
вити кваліфікованого фахівця-художника, 
визнають тепер усі авторитети в цій спра-
ві». Автор наголошує, що основою підручни-
ка є курси лекцій, які вона читала в КХІ та 
Художньо-Індустріальній профшколі. Вва-
жає, що для художників найважливіший 
розділ хімії — вивчення барвників, а тому 
основну увагу приділено «виготовленню й 
методам випробування барвників». Книга 
вирізняється стрункою систематикою викла-
ду, і водночас мова її — жива, тому складний 
матеріал сприймається читачем відносно 
легко, тим більше що поруч із загальними 
положеннями хімії постійно наводяться при-
клади використання тих чи інших матеріалів 
у художньо-технологічному процесі. 

3. Лоханько В. Є. Художні матеріали і 
техніка живопису / за ред. проф. М. А. Ша-
ронова. — Харків: Державне видавництво 
«Мистецтво», 1938. — 187 с.

Книга складається з двох частин — «Ху-
дожні матеріали» й «Техніка різних видів 
живопису» (останній розділ якої присвячений 
реставрації) і двох додатків («Рецепти старих 
майстрів до виготовлення ґрунтів, олії, ла-
ків», «Техніка старих майстрів»); ілюстрована 
рисунками й фотографіями. Відрізняється 
ретельністю викладення історичних відомос-
тей, фізико-хімічних властивостей матеріа-
лів, а також описом технік живопису та при-
чин і видів руйнації живописних творів.

4. Лоханько В. Е. Альбом грунтов. КГХИ: 
Химико-технологический кабинет, 1941. 

Власноручно виготовлена В. Лоханько 
(гадаємо, упродовж кількох років) унікальна 
добірка зразків ґрунту для живопису, яка є 
поки що єдиним свідченням про існування 
у КДХІ Хіміко-технологічного кабінету. Збе-

рігається на кафедрі техніки та реставрації 
творів мистецтва НАОМА.

Це 65 аркушів (34,5×51,8 см) тонкого 
картону, обклеєного з лицевого боку білим 
рисувальним папером, що первісно були зши-
ті за допомогою стрічки й вміщені в тверду 
палітурку з металевою застібкою. Переважна 
більшість аркушів містить опис ґрунтів для 
олійного живопису на полотні. Посередині 
аркуша вирізані віконця розміром приблиз-
но 14×23 см, куди зі зворотного боку вклеєні 
фрагменти лляного дрібнозернистого по-
лотна, де представлено всі етапи підготовки 
основи під живопис — перша та друга про-
клейки, один чи два шари ґрунту, проби різ-
них матеріалів поверх ґрунту — вугіллям, 
фарбою. (На жаль, у деяких полотняних 
вклейках пізніше було вирізано фрагменти 
заґрунтованого полотна).

На багатьох аркушах ліворуч від по- 
лотна подано невеличкі (4,2×6,5 см) чорно-
білі світлини — макрозйомка полотна після 
першої та другої проклейки та після ґрунту-
вання. 

Коментар до кожної технологічної роз-
робки являє собою детальний рецепт приго-
тування ґрунту та опис вигляду полотна під 
мікроскопом після його проклеювання. Окре-
мо подано спостереження В. Лоханько за тим, 
як поводиться той чи той ґрунт під час роботи 
живописця, які має недоліки та переваги.

Частина аркушів має посилання на 
публікації певного автора або літературне 
джерело (датування джерел в оригіналі від-
сутнє). Серед них згадано сучасників В. Ло-
ханько: Ж. Вібер (1897), Ф. Ф. Петрушевський 
(1901), Д. Й. Кіплік (1926–1927), стаття з ні-
мецького журналу «Малярна справа» 1931 р., 
О. О. Рибніков (1935), Г. Урбан й М. Дернер; 
рецепти зі старовинних трактатів: ченця 
Теофіла, кін. ХІ — поч. ХІІ ст. (Північ Євро-
пи), італійців Дж. Вазарі, 1550 р., Р. Боргіні, 
1584 р., Дж. Арменіні, 1587 р., Дж. Вольпато, 
1786 р., нідерландця К. ван Мандера, 1604 р.; 
іспанця Ф. Пачеко, 1649 р.; французького 
енциклопедиста А. Ж. Пернеті, 1757 р., а та-
кож розробки хіміко-технологічного кабінету 
КДХІ (тобто самої В. Лоханько). 

Ця праця відбиває ситуацію у Європі 
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кінця ХІХ — початку ХХ ст., коли художни-
ки на практиці відтворювали старовинні ре-
цепти. У 20–30-х роках ХХ ст. забезпеченість 
художніми матеріалами була дуже слабкою. 
Живописці були змушені самотужки ґрунту-
вати полотна. Для допомоги художникам — 
викладачам і студентам КДХІ — виконував-
ся цей альбом. 

Альбом є унікальним свідченням ме- 
тодологічно обґрунтованого наукового екс-
перименту в галузі технології живопису, з 
аналізом результатів і практичними реко-
мендаціями, що, можливо, не має аналогів, 
принаймні в Україні.

Лоханько В. Е. Методика технического 
и технологического анализа живописи. —  
13 с. (рукопис; машинописна копія). 1941 р. 
Зберігаються у бібліотеці ННДРЦУ (№ 
1675).

Стаття була відома вузькому колу фа- 
хівців, переважно працівників Державної 
науково-дослідної реставраційної майстерні 
(ДНДРМ, нині Національний науково-дослід- 
ний реставраційний центр — ННДРЦУ).

Рукописний текст і машинописна ко-
пія статті В. Лоханько є майже ідентични-
ми, за винятком кількох незначних відмін-
ностей і помилкових термінів (які, вочевидь, 
не зрозуміла машиністка). Оригінал написа-
но російською мовою. Український переклад 
(Т. Тимченко) друкується за рукописом, ви-
конаним на сірому тонкому папері фіолето-
вим чорнилом. У пропонованому тексті пуб- 
лікації додано синтаксичні знаки, яких браку-
вало, зроблено ряд виправлень, зокрема, по-
милкове написання прізвища Жана-Антуана 
Шапталя (1756–1832), французького хіміка, 
одного з перших дослідників шляхом хіміч-
ного аналізу давніх творів живопису. 

Незважаючи на дату, проставлену на 
рукописі — 1946 р., ми впевнені, що стаття 
була написана у 1941 р. Є кілька фактів, що 
вказують на це.  Серед перелічених у статті 
музейних творів принаймні два (із зібрання 
Національного Музею мистецтв ім. Богдана 
і Варвари Ханенків) — «Юдіф» невідомого 
художника (що походила з колекції В. Ща-
винського) та «Викуп Фреї» Х. Макарта (при-

дбана Б. Ханенком) — зникли з музею під 
час війни. В. Лоханько, згадуючи відомого 
музейного працівника М. М. Чорногубова, го-
ворить про нього у дійсному часі, як про живу 
людину, а вчений, як відомо, загинув у 1941 
р., на початку війни. Нарешті, в надісланому 
1959 р. листі головного реставратора ДНДРМ 
Ф. І. Демидчука до Миколи Васильовича 
[Перцева] — одного з найбільш видатних 
реставраторів повоєнного часу, працівника 
Державного Російського музею (Ленінград) 
— зазначено, що аналіз ікони «Борис і Гліб» 
виконаний В. Лоханько у 1941 р. [8, спр. 27, 
арк. 1].

На машинописній копії тексту вказа- 
но: «Варвара Ефимовна Лоханько — Зав[е- 
дующая] химико-технологической лаборато- 
рией Гос[ударственных] Научно-Исследова- 
тельских Реставрац[ионных] Мастерских Ко-
митета по делам искусств УССР». Зазначена 
назва майстерень фігурувала в документах 
з 1 січня 1945 р. по 1 серпня 1953 р. Отже, 
і рукопис, і машинопис виконані в цей про-
міжок часу. 

Рукопис статті, як нам здається, викона-
ла у 1946 р. Т. І. Флорова, що працювала у 
ДНДРМ у 1946–1949 роках. 

Т. І. Флорова закінчила текстильне від-
ділення КХІ, у другій половині 20-х років 
вчилась у Ф. Лоханька [2, 39]; є співавтором 
Ф. Лоханька у виданні «Художні матеріали. 
Техніка живопису» (К., 1960). 

Нетривалий час працювала у ДНДРМ 
(ННДРЦУ) зав. хіміко-технологічною лабора-
торією (1944), реставратором (1946–1947 рр.). 
Про неї лаконічно написано у архівній спра-
ві «зав. хім. лаб., хімік»; в іншій справі ми 
дізнаємося, що вона була звільнена з посади 
старшого реставратора, після чого зарахо-
вана на цю посаду до затвердження штатів. 
Вочевидь, у повоєнні роки штатний розклад 
ДНДРМ, хоч і передбачав наукових праців-
ників, однак упродовж першого повоєнного 
десятиліття посади ці не були затверджені. 
Гадаємо, Т. Флорова не працювала реставра-
тором в майстерні жодного дня, а негласно 
займала посаду завідувача хімічною лабора-
торією з окладом старшого реставратора. Під-
ставу так вважати дає і активна практична 
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Література:

діяльність Т. Флорової у ДНДРМ. Протокол, 
де розглядали її першу доповідь, датовано 
12 липня 1946 р., останню працю — травнем 
1949 р. (6.06.1949 р. — дата її звільнення) 
[8, спр. 2, арк. 4; 9, спр. 11, арк. 1/зв, спр. 18,  
арк. 6].

Т. Флорова написала шість статей суто 
хіміко-технологічного характеру безпосе-
редньо для потреб реставраційної практики  
ДНДРМ (зберігаються у бібліотеці ННДРЦУ). 
Тексти цих статей (машинопис) мають ви-
правлення тим самим почерком, яким напи- 
сано і текст статті В. Лоханько. Такі спіль-
ні моменти ще раз вказують на те, що ру-
копис статті В. Лоханько виконала саме її 
послідовниця — Т. Флорова. Знайомі вони 
були ще з 1920-х років (Т. Флорова підго-
тувала предметний покажчик для книги  
В. Лоханько «Хемія для художників»).

Колишня завідувач бібліотеки  
ННДРЦУ — Алла Миколаївна Комська зга-
дує, що на старій теці з рукописом і машино-

писом праці В. Лоханько зазначався 1946 р., 
що збігається з роком, коли Т. Флорова стала 
працівником реставраційних майстерень. 
Зазначаючи «В. Е. Лоханько» на рукописі, 
Т. Флорова обводить її прізвище в прямокут-
ну рамку (чорнила рамки і чорнила тексту 
збігаються і нанесені одночасно), тож на той 
момент В. Лоханько вже не було на світі. 

Те, чому Т. Флорова переписала від ру- 
ки статтю В. Лоханько, а оригінал при цьому 
не зберігся, можна пояснити поганою збере-
женістю останнього або  великою кількістю 
виправлень, «нечитабельністю».

Науково-дослідна діяльність В. Лохань-
ко перед війною поклала початок техніко-
технологічній експертизі творів живопису 
ДНДРМ. І той факт, що Т. Флорова, яка 
працювала з Варварою Юхимівною раніше, 
виконала рукописну копію її статті, говорить 
про велике значення, яке надавалося справ-
ді вагомому внеску В. Лоханько в українську 
науку.

Коментар, бібліографія — Т. Тимченко, Д. Петліна
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ГОТИКА  
ІвАНА ФРАНКА

Медієвістичні наукові праці Івана 
Франка утворили цілу епоху в розвит- 
ку світової гуманітарної думки. Від 
літописів до народних пісень, від апо-
крифів до агіографії сягають межі того 
матеріалу, який опинився у полі його 
уваги. Однак досі ще не ставилося пи-
тання про те, як позначилися такі нау-
кові зацікавлення на стилістиці худож-
ніх творів. Водночас завдяки новітнім 
надбанням у дослідженнях середньо-
віччя усталилися уявлення про єдину 
поетичну систему, яка протривала від 
пізнього еллінізму до бароко в різних 
метаморфозах та іпостасях. В основі та-
кої системи лежала риторика, як було 
доведено в працях Е. Р. Курціуса й 
розвинуто О. В. Михайловим [22, 4–5]. 
В одній із останніх монографій швей-
царського медієвіста Пауля цум Тор 
(яку невдало перекладено російською 
мовою під спотвореною французькою 
транслітерацією автора Поль Зюмтор) 
саме постулат про риторичну основу 
дав підставу для висновків щодо замк- 
неності середньовічної художньої кар-

тини світу та відповідної поетичної си- 
стеми. Водночас гіпертрофія цих уяв-
лень засвідчує їх уразливість і сумнів-
ність: «Середньовічна поезія… ставить 
нас перед необхідністю розглянути… 
феномен певного сенсу… цей феномен 
для нас невловимий: унаслідок відда-
леності в часі середньовічна поезія пе-
рестала бути продуктивною» [10, 9].

Підважити цю тезу дозволяє спад-
щина І. Франка, яка засвідчує невми-
рущу продуктивність середньовічних 
традицій1. Вони постають для нього не 
як сторонній предмет наслідування та 
відтворення в дусі неостилістики, не як 
релікт давньої минувшини, а як живе 
джерело безпосереднього продовження 
у власній творчості. Зокрема, ті стиліс-
тичні властивості прози І. Франка, які 
звичайно пов’язуються з натуралізмом 
Е. Золя та Г. Гауптмана, обертаються 
прийомами мартирологів із житійної 
літератури. Не менш вагомі традиції 
дидактичної середньовічної поезії, які 
виявилися в так званому дієслівному 
стилі його поезії.

© Ігор Юдкін-Ріпун, 2017
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Протиставлення дієслівного стилю 
поезії іменному стилеві, специфічному 
для лірики, починається з виникнен-
ням особливого різновиду аграматиз-
му, коли скупчення іменників без ді-
єслів стало прийнятним і можливим у 
ліриці доби романтизму. У російській 
літературі іменний стиль започаткова-
но, зокрема, відомим віршем А. А. Фета 
(«Шопот, робкое дыханье…»), де немає 
жодного дієслова, а «увесь вірш даний 
як одне суцільне речення» [1, 354]. За-
звичай такий аграматизм розгляда-
ється в контексті тенденцій «до стри-
маного стилю, звільненого від усього 
зайвого», до долання багатослів’я, влас-
тивого оповідній манері класицизму, 
натомість у межах лірики дієслова по-
кликані ставати вузлами для побудови 
«хаотичних переліків» у таких фігурах, 
як зевгма, та позначати «моментальну 
дію» (actio instans) [4, 367–368]. Імен-
ний стиль лірики протиставляється, 
зокрема, дієслівному стилеві оповідної 
манери епіки. 

Водночас відомо, що бездієслівний 
стиль нерідко трапляється у фолькло-
рі, зокрема, в прислів’ях: «Світ білий 
кожному милий», «Суд прямий, та 
суддя кривий», «Суддя праведний — 
мур кам’яний» [16, 198] — ці приклади 
засвідчують еліпсис дієслова «бути», не 
кажучи про інші можливі дієслова. Тут 
завдяки еліпсису предикативна роль 
дієслова переноситься на залучені ним 
до словосполучення імена [23, 144].  
У народних ліричних піснях також без-
дієслівний стиль становить явище хоча 
й виняткове, але властиве, зокрема, 
танцювальним різновидам: «Коли б 
мені до вечора — / А я, друзі, певний: / 

Два на хаті, три в кімнаті, / Чотири 
за дверми» [7, 634].

Спостереження над подібними 
явищами дали І. І. Ковтуновій підставу 
для висновку про те, що «номінативні 
речення являють собою неподільний 
предикат» [12, 157]. Своєю чергою, пріо- 
ритет споглядання в ліриці й увираз-
нення точки зору спостерігача, розви-
ток засобів авторизації та адресації має 
наслідком розгортання дейктичної ме-
режі тексту, так що «<…> присутність 
позиції спостерігача… є тим спільним, 
що споріднює дейксис та іменні речен-
ня» [12, 156]. Відтак у ліриці відбува-
ється «висування на перший план дії, 
стану або якісної ознаки, тоді як його 
носій залишається в сутінку» [13, 20]. 
Тут виявляється парадокс аграматиз-
му іменного стилю: суцільна субстанти-
вація тексту обертається предикацією, 
оскільки імена, покликані позначати 
предмети, інтерпретуються так, що по-
значають їхні ознаки. Водночас твер-
дження щодо особливої адекватності 
бездієслівного аграматизму ліричній 
зосередженості на характеристиці оз- 
нак, а не предметів потребує уточнен-
ня. Постає, зокрема, питання, чи до-
сягнення властивої ліриці суцільної 
предикації можливе й у оповідному діє- 
слівному стилі.  

Для того, щоб судити про відпо-
відність оповідного дієслівного стилю 
завданням ліричного абстрагування 
ознак від їх носіїв, необхідно насампе-
ред врахувати деякі особливості діє- 
слівної семантики. Передусім слід на-
голосити, що вищезгаданий іменний 
дейксис тут забезпечується тим, що 
виникають «дейктичні дієслова, які за 
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своїми функціями тотожні із займен-
никами» [19, 437]. Такі дейктичні або 
займенникові дієслова, як уже зазна-
чалося [23, 143], передають предикатні 
функції іменним доповненням, що на-
бувають, зокрема, функції актуального 
предиката — реми. Унаочнити таке 
перенесення можуть рядки з лірики 
І. Франка: «Чого звертаєш ти до мене 
/ чудові очі ті ясні, / Сумні <…>?» 
(«Зів’яле листя», 2.12)2. Дієслово звер-
тати тут само по собі має узагальне-
ний нейтральний сенс, але актуальним 
предикатом стає саме його доповнен- 
ня — очі до мене. Істотним і виділеним 
(емфазою) тут стає не звернення, а по-
гляд, спрямований на ліричного героя, 
на спостерігача, якому уві сні ввижа-
ється кохана, дієслово ж виконує при-
значення дейксису. 

Такі дейктичні, займенникові вла- 
стивості дієслів продовжуються в їхній 
конфліктній наснаженості, яка умож-
ливлює відтворення ліричного зміс-
ту як прихованої або явної полеміки. 
Своєрідність предикатної, зокрема діє- 
слівної семантики, не обмежується по- 
значенням ознак, атрибутів явищ на 
противагу предметам і речам. Дієслово 
позначає ситуацію [23, 144], а відтак 
відзначається особливим покликан-
ням до виявлення конфліктності, су-
перечливості змісту та заперечень. У 
теоретичній логіці, як відомо, запере-
чення та конфлікт виявляються саме 
на рівні предикатів, а не класів (імен): 
«Contradiction is primarily between judg- 
ments, not between terms» (Супереч-
ність виникає первинно між тверджен-
нями, а не поняттями) [25, 66]. Якщо 
дієслово придатне для виявлення запе-

речення повною мірою, то стосовно імен 
можливі лише так звані доповнення: 
заперечення «не робити» має своє зна-
ченнєве поле, натомість стосовно від-
дієслівного іменника «не робота» для 
окреслення такого поля потрібна була б  
ще доповнювальна обставина, напри-
клад, «а лінивство». Для лірики Івана 
Франка ця докорінна конфліктність ді-
єслівної семантики становить один із  
само собою зрозумілих прийомів: «Не  
можу жить, не можу згинуть» («Зі- 
в’яле листя», 3.7) — цей початковий ря- 
док може слугувати взірцем цілої ін-
терпретації дієслів у його медитатив-
ній ліриці.

Своєю чергою, наявність конфлік-
ту, зокрема прихованого, в дієслівному 
змісті зумовлює необхідність робити ви-
сновки з вислову, тобто розгортати імп-
лікації. Виявлення імпліцитного змі- 
сту — того, що пропонується здобути 
адресатові самостійно як наслідків, 
одержаних із висловленого тверджен-
ня — споріднює ліричні відступи з при- 
слів’ями. Так само, як прислів’я стано- 
вить особливу риторичну фігуру — ме-
талепсис, тобто багаторазовий семан-
тичний перехід, у ліричній інтерпре-
тації дієслівної семантики створюються 
передумови розкриття глибинного сен- 
су вислову. Коли в ліричній мініатюрі 
І. Франка «У вагоні» рух потягу опису- 
ється враженням, що «земля з-під моїх 
ніг / Утіка», натомість суєтному ру- 
хові протиставляється сам ліричний ге-
рой та зоряне небо — «Тільки я стою 
та зорі, / Що високо там горять, / Не  
втікають» («Зів’яле листя», 2.10), то в 
цій антитезі закладено ще й алюзію на  
відоме твердження І. Канта («зоряне  
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небо над нами, моральний закон в нас»), 
не кажучи про очевидні висновки щодо 
стоїцизму внутрішнього світу людини, 
протиставленого круговерті довкілля. 
Ідіоматика висловів, які викликають 
струмінь імплікації, висновків із твер-
джень, засвідчується переосмислен-
ням дієслів — втікати для землі та 
стояти для зірок. Стояння зірки (як 
і сонцестояння) — це така ознака, яка 
не зводиться до затертої метафори не-
рухомості, а передбачає узагальнений 
образ. Так само втеча землі з-під ніг не 
обмежується описом ілюзії пасажирів 
потягу, а відсилає до узагальнень мін-
ливості світу (на взірець буддійських 
уявлень про сансара — безупинну кру-
говерть цього світу).

Подібні збіги лірики та прислів’їв 
унаочнюються в «дієслівному» стилі 
ще й через ідіоматичну специфіку сло-
восполучень, утворюваних на основі 
комплетивного зв’язку імен як допов- 
нень із дієсловом. Ідеться, зокрема, 
про керування, субординацію як осно-
ву такого зв’язку. «Зв’язок керування 
спирається на семантику дієслівного 
слова» [20, 168], а відтак сама дієслів-
на сполучність, валентність предика-
та стає чинником витвору усталених  
ідіом, що можуть розгортатися у лан-
цюжок висновків, подібно до прислів’я. 
Самостійність словосполучень стосовно 
речень значною мірною спирається на 
можливість такого керування, зокрема  
за рахунок відсутнього дієслова, яке 
лише мають на думці, вживаючи сло-
весний зворот. Так виникає своєрідна  
дієслівна ідіоматика, окреслюючи лі-
ричні мотиви, де виявляється конфлікт 
твору, його проблемність, цілком подіб- 

ні до прислів’їв із їхніми інтерпрета-
ційними можливостями. «Тричі мені 
з’являлася любов» («Зів’яле листя», 
3.9) — цей вихідний рядок із устале-
ною ідіомою потрійної яви сам вже 
став окриленим висловом, своєрідним 
прислів’ям. Та ще цікавіша ідіомати-
ка, породжена в портретуванні «третьої 
любові», яка «око в око зазира мені», де 
«дивні іскри починають грати / В її  
очах» та «таке в них там на дні / Во-
рушиться солодке, мелодійне». Моти-
ви ЗАЗИРАННЯ В ОЧІ, ГРИ ІСКОР, 
ВОРУШІННЯ МЕЛОДІЇ — усе це від-
силає до прадавніх міфологічних архе-
типів. Тут згадується і магія погляду, і 
вогняна стихія, і мотив Орфея — сили 
чарування музикою. Словосполучення, 
згуртовані навколо дієслова, стають 
своєрідними згортками або зародками 
можливих прислів’їв.

Така схожість лірики та прислів’їв 
дає підставу поширити на інтерпрета-
цію дієслів відомі твердження О. В. Бон-
дарка стосовно зміщення аспектних ха- 
рактеристик дієслова «до сфери коно-
тації» [2, 461]. Відповідно, формулю-
ється «принцип орієнтації на прототип: 
ідеться про ознаку, яку приписують 
суб’єктові» [2, 626]. Для характеристи-
ки процесів, зокрема, О. В. Бондарко 
«поряд із основною — акціональною — 
ситуацією» вказує на ситуацію характе-
ристики стану як «відхилення від про-
тотипу» [2, 396]. Звернення до понять 
прототипу та конотації відкриває ши-
рокий простір для інтерпретації осно-
вних параметрів визначеності дієсло- 
ва — часу, місця, особи, що виявляєть-
ся, зокрема, в переосмисленні дієслів-
них аспектів і модусів у ліриці. Так, у 
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завершальних рядках поеми І. Франка 
«Страшний суд» (1906) майбутній час 
дієслів прибирає особливе значення 
в контексті алегоричної картини ви-
діння: «Я ростиму й сам в безмеж-
ність, / Все проникну, все прогляну…». 
Ідеться, безперечно, не про вчинки, які  
самостійно здійснюватиме автор у не-
скінченності. Особа дії тут абстрагова- 
на, так само, як і майбутня форма бе-
реться тут у абстрактному сенсі та озна- 
чає модальність намірів. Поет засвід-
чує тут інтенціональний аспект сво-
го бачення майбуття. Форма дієслова 
майбутнього часу відходить тут до ко-
нотації, натомість прототип становить 
безособова ознака потенційно безмеж-
ного зростання і розширення у всесві- 
ті. Отже, конфліктність, дейксис, імплі-
цитна ідіоматика, субординація слово- 
сполучень, нарешті, контекстна зумов- 
леність аспектної інтерпретації станов-
лять ті властивості дієслівної семан-
тики, які визначають придатність діє- 
слівного стилю для втілення ліричного 
змісту подібно до прислів’їв.

Зазначене дозволяє судити, зо-
крема, про питому вагу іменного та 
дієслівного стилів у ліричних відсту-
пах епічних поем І. Франка. Парадокс 
бездієслівного іменного стилю виявля-
ється тут в тому, що не зменшується, а 
навпаки, посилюється лірична преди- 
кативність вислову. У вірші йдеться не 
про предмети, позначувані іменами, 
а про їхні абстраговані ознаки. Тому і 
скупчення дієслів у переліках осмис-
люється посутньо як їх субстантивація, 
де вони більше скидаються на віддієс-
лівні іменники, позначаючи, проте, не 
предмети, а саме ознаки. 

Наочний приклад такого парадок- 
су демонструють уже перші дві строфи 
поеми І. Франка «Іван Вишенський»: 
«Мов зелена піраміда / на хвилястім 
синім полі, / на рівнині лазуровій / ве-
летенський ізмарагд, — / так облита 
дивним морем, / під безхмарним, теп- 
лим небом / зноситься, шумить, пи-
шаєсь, / спить Афонськая гора». Перша  
строфа утворює розгорнуту обстави-
ну способу дії, що відокремлюється як 
два потенційні речення, окреслюю-
чи мотив ПІРАМІДА — ІЗМАРАГД, 
який одразу відсилає до світу смерті, 
могили, потойбіччя, а водночас загад-
ковості та мудрості (ізмарагдом від-
давна іменувалися збірники повчаль-
них висловів). Важливим є не само по 
собі найменування гори, а відсилання 
до ознак, властивостей, асоційованих 
із Афоном. Та дальше скупчення діє- 
слів у останньому і передостанньому 
рядках не виконує властивої дієсловам 
функції окреслення ситуації — вони 
позначають позачасові поняття знесен-
ня, шуму, сну, де визначеність особи та 
способу дії неістотні. Десятьма строфа-
ми нижче іменний стиль демонструє  
такий самий еліпсис дієслів, як і в на-
ведених прикладах із прислів’ями: 
«Скрізь тиша, і скрізь мовчання, / сі-
рий одяг, хід повільний, і худі, понурі 
лиця, / непритомний, сонний вид» —  
ці слова поширюють зворот із попере-
дньої строфи про те, що «тиша глибока 
/ заляга», «лежить печать мовчання». 
Дієслово «лежати» тут відіграє роль 
дейктичного, займенникового дієслова, 
яким впроваджується предикат, ви-
словлений саме скупченням імен. Ма-
буть, найвиразніше конфліктне покли-
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кання дієслів виявляється тут у голосі 
сумління, який промовляє до лірично-
го героя поеми як голос матері: «І яке ж 
ти маєш право,/черепино недобита, /
про своє спасіння дбати / там, де гине 
міліон?» (12.7). Очевидність конфлік-
ту тут окреслюється протиставленням 
мотиву ПРАВО СПАСІННЯ обстави-
нам загальної загибелі. Цей ліричний 
відступ у епічній розповіді умотивовує 
остаточне рішення героя повернутися 
до світу.

Бездієслівний стиль властивий де-
яким пуантам сонетів, де формулюєть-
ся відповідь на запитання або загадки, 
що подано в основній частині вірша. На-
приклад, як іменна зевгма побудовано 
риторичне питання, що відповідає на 
обговорену проблему співвідношення 
права і сили: «А серця вашого огонь свя-
тий, / А думка, що світи нові будує, / 
А волі вашої залізні крила, / А переко-
нань, правди блиск яркий — / Чи ж  се 
не також непропаща сила?» («Вольні 
сонети», 5). Те, що імена тут постають 
у значенні предикатів, підтверджуєть-
ся, зокрема, подвійним запереченням 
в останньому рядку. Мотив СИЛА ЯК 
ПРАВО окреслюється тут через супе- 
речність, конфлікти, що розкривають-
ся саме через називання ознак, тобто 
предикацію.

Конфліктність дієслівної семанти-
ки особливо виразно виявляється у вір- 
шах, побудованих за взірцем прислів’їв 
і притч. Взірець тут становить збірка 
«Мій Ізмарагд» (1898). Цикл «Строфи» у 
ній побудований за давнім взірцем так 
званих прикладів (exempla) — повчаль-
них випадків, якими унаочнюються за- 
гальні моральні приписи. Один із та-

ких взірців дає порівняння надії із 
життєздатністю дерева та мінливістю 
місяця: «Обрубане дерево знов зеленіє, / 
І місяць із серпа знов повний стає; / Се 
бачачи, чесні, не тратьте надії, / Хоч 
доля гнівная вас гонить і б’є» («Стро-
фи», 3). Цікаві такі вірші, зокрема, тим, 
що для загострення конфліктності тут 
уживаються відіменні дієслова — дено-
мінативи (ставати зеленим, повним). 
Приклад тлумачиться саме як прото-
тип для морального висновку, побудо-
ваного на протиставленні дієслів, — не 
втрачати надію всупереч гонитві та 
ударам долі. Дієслівна конфліктність 
увиразнює проголошену тезу.

Ще один приклад як аргументація 
тези впроваджується дієслівним зворо-
том ОДЯГАТИ ЧОБІТ НА ГОЛОВУ: 
«Хто духом низький, не мішайся там, 
/ Де є високих трони; / Таж чобота на 
голову ніхто / Не надіва замість коро-
ни» («Строфи», 14). Тут вочевидь постає 
мотив образної системи «світу догори 
ногами» в дослівному тлумаченні. Кон-
фліктність увиразнено і подвійним за-
переченням (не мішатися, не одягати). 
Відсилання дієслів до образного світу, 
який припускається відомим адресато-
ві, демонструє необхідність імплікації 
для розкриття морального висновку.

У «Притчі про покору» (з тієї самої 
збірки) властивості характеру персоні- 
фіковано кіньми, що дає нагоду для але-
горичного тлумачення життєвого шля- 
ху та ідіоматичного осмислення дієс-
лів:  «Тим часом убогий митар / Шка-
пу Смирність як запряг, / То помалу, 
але певно / До мети свій віз дотяг». У 
цьому висновку дієслова позначають 
саме ознаки, властивості характеру 
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героя: запрягати коня дає ідіоматич-
не позначення способу життя, дотяга-
ти воза має сенс здійснення задумів. 
Якщо прототипом тут стає пересування 
на конях уздовж життєвого шляху, то 
аспект визначається позачасовим тлу-
маченням моральної істини: докона-
ний минулий час тут осмислюється як 
вічна закономірність.

За взірцем морального прикладу 
побудовано сонет «Дві дороги» (із збір-
ки «Із літ моєї молодості», 1875). Алего-
ричний прототип окреслений тут про-
тиставленням двох дієслівних сполук, 
якими характеризується дві можливос-
ті життєвого шляху: «Одна — трудить-
ся і калічить ноги, / А друга — з вірою 
й молитвою страждати». Антитеза 
ТРУД — СТРАЖДАННЯ відтворює 
давнє етимологічне протиставлення: 
якщо труд споріднений із коренем тер-
тя, то страждання, пристрасть відсилає 
до уявлень про застиглість, напругу, су-
дому, відображену німецьким штраф, 
латинським стерильність, грецьким 
стереометрія (наука про тверді тіла). 
Словосполучення калічення ніг є ети-
мологічним дублетом, оскільки первин-
ний сенс ідеї каліцтва (слово іранського 
походження) стосується саме кульга-
вості. Висновок убачається саме в по-
єднанні цих суперечностей: поет учить 
свого ліричного адресата, «Аби ступав, 
мов ніччю путник в полі» поперемін-
но обома шляхами, «Йдучи з молит-
вою наперекір недолі». Мотив нічного 
шляху як алегорії життя відсилає до 
молитви як дороговказу. Дієслово іти 
виконує тут займенникову функцію, 
впроваджуючи мотиви НІЧНЕ ПОЛЕ, 
а далі образ молитовної ходи.

Візіонерська позиція ліричного ге-
роя у І. Франка дається взнаки в соне-
тах через побудову своєрідного театру 
уяви, де дієслова стають осереддям, дов- 
кола яких нарощуються позначення 
деталей. Для унаочнення доказів на 
користь викриття світових пороків у 
ліриці поет змальовує саме оповідними 
дієслівними засобами картину оголен-
ня ран: «Лікар іде! Не час тепер хова-
ти / Поганих струпів. Смілою рукою 
/ Розкрить їх треба, мимо встиду й 
болю / Всю гниль нещадно з тіла вири-
вати» («Вольні сонети», 14). Алегорія 
болісного лікування тут завдяки діє- 
слівній антонімії окреслюється як кон-
фліктна ситуація: ХОВАТИ — (РОЗ)
КРИТИ — ВИРВАТИ. Слід зауважи-
ти, що етимологічні витоки цих дієслів 
умотивовують їхнє зіставлення. Зокре-
ма, перший із них, споріднений із чути 
(у значенні «стерегтися, бути пиль-
ним»), зіставляється з другим і в інших 
творах поета, утворюючи своєрідну ети-
мологічну фігуру. Останнє дієслово ста-
новить етимологічний антонім до по- 
передніх, увиразнюючи конфлікт. Ас-
пект теперішнього часу займенникових 
дієслів іти і треба тут визначається їх 
алегоричним змістом: ідеться про пере-
хід до нової ситуації, символізованої лі-
куванням старих ран.

Конфліктність дієслів яскраво ви-
явлено в сонеті «Не бійтеся тюрми» 
(1880). Заперечення міститься вже у 
вихідному імперативі, вміщеному в за-
головок. Риторичне запитання, яким 
підсумовується ряд імперативів, теж 
ґрунтується на неявному запереченні 
дієслова: «Що значить се все для нас?» 
передбачає відповідь «не означає, є 
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незначущим». Глузливе, зневажливе 
позначення для кайданів у наступній 
строфі — «обвішають старими брень-
качками» — передбачає недовіру до 
адекватності самого акту обвішуван-
ня. Конфлікт підсумовується в пуанті, 
де впроваджується мотив БОРОТЬБА 
ПРОТИ ІНШОГО, позначений займен- 
никовими дієсловами знати — підій- 
мати: «Ми інші тюрми знаєм, / Тверді, 
безвихідні, уперті та живі. / І проти 
них, брати, борню ми підіймаєм! ».   

Антитеза прийти — пропасти 
виявляється у сонеті 1880 р., де зма-
льовано поодинокий випадок із життя 
оповідача, який «як щастя, швидко на-
дійшло й пішло». Саме ця антитетична 
обставина визначає проблему, що за-
лишилася поетові для муки роздумів 
і спогадів: «І відки се мені прийшло, 
і як, / і чом прийшло, і чом пропало 
живо» («Спомини», 3). Тут навіть не 
називається, в чому полягав той випа- 
док — можна лише здогадатися з остан-
ніх слів вірша «любов, святеє диво», що 
справа стосується закоханості. Власне, 
це велике Відсутнє, Безіменне стано-
вить основу лірики, а займенникові діє- 
слова, якими Воно впроваджується до 
оповіді, становлять одвічний конфлікт  
скороминущості. Розповідь про те, про 
що можна лише здогадуватися, визна-
чає ту специфічну неокресленість, яка 
випередила свій час. Мотив МИТТЄ-
ВІСТЬ ЖИТТЯ, для якого немає імені, 
стає основною ліричною проблемою со-
нета, предметом безупинних роздумів.

Ліричний пріоритет абстрактних 
ознак над змалюванням предметів до-
сягається в ліричних відступах епічних 
за спрямуванням творів. Хтонічне стра-

ховисько з міфів про титанів подається у 
вірші «Бубнище» (1881), де скелю описа-
но як приспану живу істоту: «Віками / 
Пооране сміле чоло, / Но декуди, зморш-
ки щоб вкрити, / Вно з зелені маску  
вдягло». Ототожнення скелі з обличчям 
і рослинності з накладеною на нього 
маскою передбачає контраст зовніш-
нього та внутрішнього, що приховує 
небезпеку. Опис скелі дає лише привід 
для розгортання символічної картини, 
де замальовується приховане зло. Саме 
контраст лежить у основі завершально-
го розгортання мотивів: унаслідок того, 
що «ворог діру му прошиб», складаєть-
ся така обставина, що «сонця промін-
чик... в велета серце загляне» (10), а 
відтак «І велета мислі відвічні, / І ве- 
лета дії страшні / Читає <...>». Ви-
никає цілий ланцюжок наслідків мо-
тиву ЗАГЛЯДАННЯ В СЕРЦЕ. Саме 
сонячне проміння викриває зловісні си- 
ли, які ховаються в надрах скелі. Так 
окреслюється прототипна картина для  
розуміння ідіоматики дієслівних слово-
сполук, а майбутній і теперішній час 
тут слугують для заперечення резуль-
тативного аспекту маскування скелі. 
Антитеза СОНЦЕ — СКЕЛЯ відсилає 
не лише до можливого майбутнього 
протистояння зі злом, а й до міфологіч-
них мотивів боротьби сил всесвіту. 

Ліричні відступи в епічних тво-
рах регулярно спираються саме на діє- 
слівний стиль. Своєрідну етимологічну 
фігуру вибудовано з дієслів після спо-
віді старого селянина про вбивство ним 
пана-садиста симуляцією його само-
вбивства: «А далі слуги всі розбіглись / 
на всі боки: хто дещо мав / накрадене 
— побіг ховати, / а красти, хто ще не 
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накрав» («Смерть убійці» («Із галицьких 
образків», 1881), 29). «Ховати» та «крас-
ти», як і в вищенаведеному прикладі, 
тут відсилають до первинного етимо-
логічного значення, переосмислення 
якого стає джерелом ідіоматики. Але 
в контексті описаної події ідіоматика 
цих дієслів містить узагальнення: доля 
пана всім байдужа, обставини його 
смерті буде так само сховано, як і кра-
дені скарби. Лірична абстракція сховку 
та крадіжки стає тут ознакою стану сус-
пільства, а позначенням події. 

Саме конфліктним, супротивним 
висловом, побудованим на основі діє- 
слівної семантики, позначений фінал 
поеми «Мойсей»: «Ходить туга по голій 
горі, / Мов туман по пустині, / Сіє дум- 
ки й бажання свої / По широкій краї- 
ні» (20.1). Тут подається давній міфо-
логічний мотив мислення як оранки, 
як засіву поля думками, засвідчений 
у відомій народній пісні: «Ой виора-
ла дівчинонька / Мислоньками поле». 
Наслідком такого засіву думок стає 
своєрідна переоцінка цінностей, поява 
уявлень, супротивних попереднім: «Що 
ще вчора топтав, оплював, / Нині 
святості повне» (20.3). Так розгортан-
ня конфлікту, започаткованого засівом 
уособленої туги, призводить до кінце-
вого преображення: «Ще момент — і 
прокинуться всі / З остовпіння тупо-
го» (20.13). Рушійна ж сила тут — саме 
страх, жах, туга, що опанували наро-
дом, прирікаючи його виконати покли-
кання і загинути, як свідчить остання 
строфа: «І підуть вони в безвість віків, 
/ Повні туги і жаху, / Простувать 
в ході духові шлях / І вмирати на  
шляху» (20.17). ПРОСТУВАННЯ ДУХУ 

тут виникає як наслідок непримирен-
ного конфлікту, що пов’язано нероз-
ривно з іншим мотивом — СМЕРТЬ НА 
ШЛЯХУ. Опис подій у епічної оповіді 
інтерпретується в ліричному ключі. 
Вони символізують властивості зна-
чно загальніші від позначення того, 
що відбувається. Істотним є не само по 
собі наділення святістю того, що вчо-
ра опльовували, а сама зрада старих 
ідеалів. Ходіння уособленої ТУГИ по 
країні істотне не порівнянням із тума-
ном, а тим станом невпевненості, який 
висновується з картини як імплікація. 
Окреслені ліричні мотиви, викликані 
енергією дієслів, мають широкий ідіо-
матичний зміст, для якого деталі епіч-
ної оповіді становлять лише вихідну 
точку розгортання образів.

Орієнтація на легенду, притчу, 
прислів’я зумовила переважання діє- 
слівного стилю над іменним стилем. 
Займенникові дейктичні дієслова (на-
самперед предикати пересування, го-
воріння, розумової діяльності) стають  
вихідними моментами окреслення лі- 
ричних конфліктів і відповідних ситуа- 
цій через комплетивні словосполучен- 
ня. Переважання в поета епічної опо-
відної манери, що сягає корінням баро-
кових поем, дає привід для ліричного 
абстрагування від подій і створення  
художніх узагальнень засобами дієс-
лівного стилю. Аналіз інтерпретації 
дієслівної семантики Івана Франка дає 
підставу простежувати середньовічні 
витоки його поетичного стилю, закорі-
нені в релігійній ліриці.

Інший аспект розвитку середньо-
вічних традицій у І. Франка виявля-
ється суголосним загальній увазі до 
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так званого готичного стилю в прозі 
його сучасників. Повернення стиліс-
тики «готичних» романів звичайно 
пов’язують із «Джудом Темним» Тома-
са Гарді (1895), зокрема, з моторош-
ною сценою вбивства дітей головно-
го героя першим сином, який опісля 
вчинив самогубство. Однак досі ще не 
привертала уваги «готична» поетиза-
ція жахів у вітчизняній літературі, в 
творах І. Франка, де виявляються її 
першоджерела, закорінені в середньо-
вічних образах агонії. Вже такі відвер-
то детективні повісті, як «Для домаш-
нього огнища», «Основи суспільності», 
«Перехресні стежки» з їх докладним 
психологічним аналізом зла і числен-
ними трупами спонукають вдатися до 
з’ясування походження тих специфіч-
них художніх деталей, які неможливо 
пояснити самою лише естетикою нату- 
ралізму. Виникає потреба дослідити 
місце і призначення таких деталей у 
системі художньої картини світу.

Своєю чергою, для виявлення кар-
тини світу, що стоїть за поодинокими 
частковостями, розроблено дискурсив-
ний аналіз, в основі якого лежить дослі-
дження предикації як провідного чин- 
ника цілісності тексту. Виникнення та-
кого методу пов’язують з іменем Т. ван 
Дейка, який знаходить у тексті «макро-
структури — це семантичний зміст ка-
тегорій» [3, 41], а для їх аналізу вдаєть-
ся до поняття макропредиката: «Для 
інтерпретації предиката… встановлю-
ється можливість його включення до за-
гальнішого предиката… два предикати 
разом можуть дати достатньо інформа-
ції для виведення макропредиката» [3, 
64–65]. Це поняття з очевидністю ви- 

сновується з уявлень про таксис і влас-
тиві йому множинність і неповноту пре- 
дикатів (поліпредикативність і напів-
предикативність) [24].

Слід зазначити, що такий підхід 
був відомий ще задовго до ван Дейка. 
М. І. Жинкін зауважив, що в цілісному 
тексті, на противагу абстрактним ізо-
льованим реченням, по-перше, «промо-
вець виходить із припущення, що пові-
домлення невідоме слухачам, що воно є 
відповіддю на їхні запитання» [9, 359]; 
по-друге, вжиті у повідомленні «слова… 
не лише іменують.., вони покладають 
або предикують ознаки, які стосуються 
явищ. Це досягається тим, що в значен-
нях слів обирається така ознака, яка є 
спільною для різних явищ» [9, 360].

Отже, предикація передбачає, 
по-перше, відповідь як усунення нео-
значеності, а по-друге, протиставлен-
ня абстрактних ознак назвам кон-
кретних предметів. Від протилежного 
роль предикації для цілісності тексту 
засвідчує той виявлений О. Р. Лурією 
факт, що за деяких розладів мовлення 
«предикативна функція.., яка надає 
зв’язний характер повідомленню, вияв-
ляється грубо порушеною», на підставі 
чого робиться висновок, що «номінатив-
на та предикативна… функції мовлен-
ня спираються на різні мозкові меха-
нізми» [14, 80]. Це здобуває свій вияв, 
зокрема, у відомому в логіці парадок-
сі «можливості предикації: як можна 
приписати чомусь щось відмінне від 
нього» [5, 148] — ліс зелений, гора ви-
сока, вітер віє. На таку трудність вка- 
зує О. Р. Лурія, навівши як приклад, 
що в давніх німецьких текстах «відсутні 
атрибутивні форми родового відмінка», 
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який замінявся фігурою гендиадес —  
ситуативних парних синонімів: mit Lei- 
denschaft der Liebe → mit Leidenschaft 
und Liebe (із пристрастю любові → 
із пристрастю та любов’ю) [15, 160]. 
Розв’язання такого парадоксу полягає 
в тому, що предикат протиставляється 
суб’єкту як абстракції вищого рівня, як 
ознака предмета.

У логіці це виявляється асиметрі-
єю відношення між суб’єктом і преди-
катом, для демонстрації якої наводять 
прислів’я «не все золото, що блищить»: 
«The attribute of glitter does not always 
indicate the presence of a gold object» [25, 
208]. На підставі такої асиметрії рів- 
нів абстрагованості можна зробити ви-
сновок про ієрархічну організацію самих 
предикатів як їхня внутрішня власти-
вість. Зокрема, сама природа категорій 
як рівнів ієрархії зобов’язана тому, що 
вони постають як предикати: «The cate-«The cate-
gories are… a classification of concepts…  
considered as predicates» [25, 138].

Поняття ієрархії предикатів за-
провадила Т. М. Дридзе, яка кладе в 
основу аналізу макроструктури тексту 
«зведення тексту до ієрархії комуніка-
тивних програм або структури різнопо- 
рядкових предикацій» на противагу 
мікроструктурі як «виокремленню логі- 
ко-фактологічного ланцюжка» [8, 87]. 
Зокрема, насамперед вирізняється «ко-
мунікативний намір автора, його задум 
(ми назвемо це предикацією першого 
порядку)», за чим слідують нижчі рів- 
ні — «тези-аргументи», їхні «пояснен-
ня», «ілюстрації» що становлять пред-
икації нижчих порядків [8, 88–89]. 
Застосування таких прийомів дискур-
сивного підходу до окресленої пробле-

ми готичних ремінісценцій у І. Франка 
постає як дослідницьке завдання.

Методику дискурсивного аналізу 
ван Дейка застосовували для аналізу 
інтерпретації тексту, де макропредика-
ти ототожнювалися фактично з гіпер-
німами. Констатувалося, зокрема, що 
«першорядним завданням для випро-
бовуваних поставало завдання вибору 
найбільш відповідних дієслів для гі-
перонімічного опису дій персонажів… 
слово або словосполучення у вихідному 
тексті у відтворенні випробовуваними 
прочитаного заміняються гіпероніміч-
ним терміном» [6]. Така думка однак 
видається дещо спрощеною. Макропре-
дикат постає звичайно не як гіпернім 
стосовно вжитих у тексті позначень, 
а як імплікація, висновок із цілої су-
купності предикатів. Це особливо ви-
разно постає у детективі, де предикат 
ЗЛОЧИН, який приписується одному з 
персонажів, у принципі не може бути 
гіпернімом його вчинків, інакше мали 
б справу не із загадкою для розкриття, 
а з протокольним описом поведінки.

Положення Т. М. Дридзе про пре- 
дикатну ієрархію розвинула Н. В. Чепе-
лєва для забезпечення методів психо- 
логічного дослідження читацьких стра- 
тегій. «…текст розглядається як ієрар-
хія смислових блоків — предикацій… 
Мета повідомлення (предикація пер-
шого порядку). …Основні елементи за- 
гального змісту (предикація друго-
го порядку)… Ілюстративні елемен-
ти» [18, 86]. Тут уявлення про інфор-
маційні рівні (шари) тексту по суті 
збігається з поняттями мовленнєвих  
регістрів і стратифікації тексту. Спосте- 
реження А. О. Кібрика дають можли-
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вість простежити зв’язок між ієрархією 
предикатів і звичним поняттям такси-
су: «Нефінітні, зокрема дієприслівни- 
кові предикації, тісніше пов’язані зі  
своїми головними предикаціями, ніж 
дві сурядні фінітні предикації між со-
бою… Каузальні семантичні зв’язки 
сильніші, ніж зв’язки перелікового 
типу» [11, 90]. Відтак текст постає як по-
тенційний гіпотаксис, у який може бути 
перетвореним для унаочнення пре- 
дикатної ієрархії. Ієрархія предикатів 
у тексті фіксує результати процесів 
абстрагування, що дозволяє виявити 
відношення образів тексту і абстракцій 
картини світу. Її аналіз дозволяє роз-
крити ті абстракції, які становлять пе-
редумову письменницьких задумів.  

Одну з особливостей прози І. Фран-
ка становить посилена увага до образів 
смерті з докладними сценами конання 
і описами мертвого тіла. Така деталіза-
ція суголосна стилістиці натуралізму, 
але звернення саме до «останніх справ» 
відсилає до значно давніших коренів 
таких образів, зокрема, до середньовіч-
них танців смерті й до описів страждань 
у мартирологах із житійної літератури. 
Зрештою, на мартирологи посилається 
сам письменник у своєрідному видінні 
«Рубач» (1886), де подається доклад-
ний опис трупів закатованих борців, 
про яких проводир у видіннях говорить 
автору: «Се самі мученики». Водночас 
описи агонії відсилають не лише до 
агіографії, а й до загальної картини 
світу пізнього середньовіччя, до образів 
смерті, у якій, як зазначив Й. Гейзінґа, 
простежуються три панівні мотиви: «де 
поділися всі ті, які колись наповнюва-
ли світ пихою» (мотиви марноти), «роз-

кладу цілої людської краси» та «мотив 
Танців Смерті» [26, 168]. В оповідному 
поданні таких мотивів деталі предика-
тів відсилали до абстракцій есхатоло-
гії, й саме такий підхід простежується 
в творах І. Франка.

Взірець готичного образу смерті 
подає вже відомий епізод знайдення 
трупа робітника Півторака в першій ре-
дакції повісті «Boa constrictor», до того 
ж натуралістичні деталі в журнальній 
версії 1878 р. численніші, ніж у окре-
мому виданні 1884 р. Герман Гольдкре-
мер, власник родовища нафти, з якої 
витягають трупа, «дивився в темну гли- 
бінь». Цей предикат повторюється в 
опису тричі, а наостанку додається «і 
задеревенів на місці». Подані тут пред-
икати ТЕМРЯВА, ГЛИБІНЬ, ЗАДЕ-
РЕВЕНІТИ слугують не лише харак-
теристиці конкретної події. Родовище 
уподібнюється пеклу — тому царству 
темряви, де зосереджено ворожі лю-
дині сили й де панує «князь темряви». 
Заціпеніння героя тут вказує на пере-
живання страху, а не на власне його 
стан у цьому епізоді. Отже, вже в пер-
шій половині епізоду наводиться три 
атрибути, які відсилають до абстракцій 
інфернальної картини світу. Ще вираз-
ніше ця картина окреслюється в дру-
гій половині, де «виринала-виходила 
вгору на світло страшна, почорніла 
труп’яча голова», в якої герой «бачив 
виразно нелюдський злобний усміх на 
тих щербатих щоках». У журнально-
му варіанті тут стояли ще такі дета-
лі: як «на безгубих вустах» і «безм’ясі 
щоки», які увиразнюють макропреди-
кат ВИЩИРЕНИЙ ЧЕРЕП. Зрозумі-
ло, що в цьому епізоді така предикація 
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слугує не протокольному опису подій, 
її призначення — створення названої 
автором абстракції ЗЛИЙ СМІХ, яка є 
атрибутом інфернальних сил.   

Відсилання через предикати до 
абстрактних уявлень картини світу 
спостерігаємо й там, де відсутня нату-
ралістична деталізація образів смерті. 
Так, «Основи суспільності» (1894) — це 
класичний детектив: пограбовано та 
важко поранено (а можливо, і вбито) 
сільського священика отця Нестора, 
який належав колись до кола зали-
цяльників тамтешньої поміщиці Олім-
пії. Розкриття злочину не відбувається, 
але водночас автор дає відверті натяки 
на те, що злочинець — син поміщиці 
Адась. Тут І. Франко фактично йде тим 
самим шляхом, що й Ч. Діккенс у «На-
шому спільному друзі» та, особливо, в 
останньому, незавершеному романі 
«Таємниця Едвіна Друда». Предика-
ти дають читачеві нагоду самостійно 
шукати винуватця подій. Тут автор 
іде шляхом середньовічних видінь, де 
читач через демонстрацію алегорій 
повинен самостійно робити висновки. 
Вже сцена зустрічі Нестора та Олімпії 
демонструє народження антипатії, яке 
провіщає неминучу розв’язку. Опис 
жадоби як згубної пристрасті Нестора, 
виконаний у стилі повчання, стано-
вить ще один чинник зловісних очіку-
вань, а наступний епізод із замахом на 
його пограбування сусідом підказує по-
дальший перебіг подій. Стилістика се-
редньовічних видінь демонструється в 
сновидіннях Олімпії в 9-му розділі так 
само, як у «Едвіні Друді» злочинець 
Джаспер «серед напівмарення розпові-
дає.., що сотні разів повторював у своїй 

уяві, що одного разу здійснив наяву» 
[17, 241].

Цей візіонерський спосіб викладу 
повертається й у завершенні наступ-
ного розділу, де зростає тривога, очіку-
вання злочину: «Границя поміж сном 
і дійсною правдою помалу-малу зати-
ралася чимраз більше». Відтак деталі 
розгортання детективної фабули тлу-
мачаться не як реалії речових доказів, 
а як абстракції, що дають підставу роз-
глядати події як МІСТЕРІЮ. Завер-
шення першої частини, де зроблено 
всі можливі натяки, відсилає до нічної 
темряви як свідка: «А стара чарівниця-
ніч… чула ще далеко більше… Вона 
любить дразнити людей… Вона як 
добрий режисер…». Зазначимо, що та- 
кий самий макропредикат НІЧ ЯК 
СВІДОК постає в сцені пограбування 
робітничої каси Мортком у незаверше-
ній повісті «Борислав сміється». «Ніхто 
не бачив сього, хіба білолиций місяць». 
Тут на додаток цей макропредикат по-
дається у вигляді НІЧ ЯК ЛИЦЕДІЙ, 
а детективні події тлумачаться в ключі 
містеріального театру. Предикація тут 
подає абстрактні ознаки, за якими чи-
тачеві пропонується відтворити відсут-
ні ланки подій. Саме мотиви театру ви-
водяться в 2-й частині після знайдення 
Нестора, де Олімпія «говорила незви-
чайно лагідно…і в голову не приходило 
сумніватися в правдивості» (розділ 5). 
Водночас раніше в розмові з можливим 
мимовільним свідком злочину слугою 
Гадиною поведінка цілком інша, коли 
«по лиці розлилася смертельна блі-
дота… Гадина не бачив цього» (роз-
діл 2). Демонструється лицедійство, де  
БЛІДОТА спростовує ЛАГІДНІСТЬ, 
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тому саме СУМНІВ стає тим предика-
том, який віднесено до поведінки Олім-
пії. Атрибути поведінки персонажів по-
даються як вербальні маски, за якими 
читачеві належить знаходити справж- 
ній сенс.

Подібний виклад подій за натяка- 
ми, які відсилають до макропредиката, 
здійснено й у фіналі повісті «Великий 
шум» (1907), де йдеться про історію по-
дружжя двох дочок графа пана Суботи, 
Галі та Євгенії. Коли чоловік Галі, се-
лянин Дум’як, вбиває під час сварки в 
шинку місцевого донощика Годієру, це 
виправдовується судом як учинок на 
власний захист. Натомість розповідь 
про вбивство чоловіка Євгенії, розпус-
ного польського графа, під час перебу- 
вання у Венеції, починається зовні 
відвертим зізнанням: «Я вбила його!  
…Але лише морально». Та з її розповіді 
про чоловіка висновується, що вбивство 
справжнє, за допомогою найманого 
вбивці (так званого браво, описаного в 
однойменному романі Ф. Купера): «Він 
швидко з гондольєром, та й сьому са-
мому не треба було довше часу, щоб 
наскрізь пізнати польського графа… 
Він ввійшов з глибоким поклоном, як 
жебрак… Я дала йому щедру милос-
тиню… Рано на другий день знайшли 
гондолу перевернуту догори дном, але 
графа ані гондольєра ані сліду». Іє-
рархія предикатів, засвідчених в опо-
віді, дозволяє відтворити ланцюжок 
ЖЕБРАЦТВО – ГРОШІ – НЕЩАСТЯ. 
Тут нагадано схему оповіді італійської 
середньовічної новели. Автор наводить 
лише абстрактні ознаки, за якими чи-
тачеві пропонується відтворити кон-
кретні дії.  

«Для домашнього огнища» (1892) 
є мелодрамою, і саме в такому прочи-
танні повість було екранізовано 1970 р. 
Капітан Антін Ангарович повертаєть-
ся до Львова до дружини Анелі після 
п’ятирічної служби в Боснії, в офіцер-
ському клубі дізнається про причет-
ність дружини до організації прости-
туції, сприймає це як образу, на двобої 
поведінку застрелює того, хто це сказав, 
опісля поліційний агент Гірш у шинку 
розповідає йому подробиці, а дружина, 
після арешту спільниці Юлії, вчиняє 
самогубство. Однак і серед мелодрами 
знаходиться місце для готичних гро-
тесків: ідеться про предикат КРОВ ІЗ 
БРУДОМ, який виринає в невідступно-
му видінні головного героя одразу піс-
ля двобою: «Два червоні потічки крові 
…спливали на брудний, заболочений 
поміст і розпливалися на нім в кру-
жок». Що такий мотив не випадковий, 
підтверджується і згаданими героєм 
словами Мефістофеля (у цитаті з Ґете). 
Із сучасників тут варто згадати опові-
дання «Убивство» (1895) А. П. Чехова, 
де подібні ознаки характеризують сві-
домість персонажа («Но ничто не было 
так страшно для Якова, как вареный 
картофель в крови»). Подібні предика-
ти, функціонуючи як вербальні маски 
видіння персонажів, виокремлюються 
із цілого опису і стають своєрідними 
фетишами. Ще одна ознака виявляєть-
ся в душі головного героя, яку можна 
окреслити як макропредикат СТРАХ: 
«Одно-однісіньке слово держало в сво-
їх пазурах цілу його істоту… — По-
ліція!». Надлюдська сила насильства 
тут постає вже як відчужена від сус-
пільства абстракція, як фетиш. Саме 
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нездоланний страх, породжений таким 
фетишем, разом із прагненням поряту-
вати чесноту родини перед фантомами 
суспільної опінії, веде до самогубства 
Анелю.

«Перехресні стежки» (1900, екра-
нізовано 1993 р. під назвою «Пастка»), 
становлячи також детективну повість, 
демонструють інтерпретацію натура-
лістичних подробиць як абстракцій 
інфернальної картини світу. Адвокат 
Євгеній Рафалович зустрічає давнього 
знайомого Валеріана Стальського, із 
дружиною якого Регіною вони колись 
кохалися. Старе почуття повертається, 
даючи нагоду для вияву злості чолові-
ка, якого Регіна вбиває і зникає, заги-
нувши від падіння в річку. Водночас 
двоє шахраїв, Шварц і Шнадельський, 
окрадають і вбивають лихваря Вагма-
на, імітуючи самогубство. Підозра па- 
дає на Рафаловича, але після вте-
чі та впіймання Шнадельського все 
з’ясовується. За такою зовні прозорою 
драмою ревнощів стоїть значно склад-
ніший внутрішній світ персонажів, 
яким умотивовуються вчинки. Уже на 
початку повісті зустріч старих знайо-
мих викликає у Рафаловича перший 
спогад про катування тварини (кота, 
що з’їв шматок ковбаси) Стальським, 
який «вішав за шию, прищемивши 
хвіст розколеним з одного кінця по-
ліном, виривав пазурі, випікав очі…», 
так що згодом «щоночі причувалося 
жалібне м’явкання.., мов плач малої 
дитини». Такі подробиці відсилають до  
способу оповіді в житіях мучеників. 
Тоді окреслюється предикат ЗЛІСТЬ, 
який стає ознакою Стальського і ви-
значає його вчинки. Про таке подібне 

призначення свідчить і наявність схо-
жої сцени на початку повісті «Лель і 
Полель» (в польському та українсько-
му варіантах, зокрема в окремому над-
рукованому прижиттєвому уривку під 
назвою «Яндруси», 1905), де один хло-
пець заходився «лікувати» котеня: «Ко-
тятище захорувало на живіт… Спа-
рила те молоко, відставила набік… 
Як вам шубовснемо легесенько котя 
до молока, як котя відразу не м’якне, 
мов скажене… вся шерсть із нього об-
лізла і лишилися в горшку». Тут подія 
не містить садистського спрямування 
і провіщає абсурдність буття, хаос із 
атрибутом ШЕРСТЬ У МОЛОЦІ. Од-
нак істотною тут видається не власне 
подробиця, а та абстракція БРИДОТИ, 
яка стоїть за нею.

Витворення абстракції на початку 
повісті стає віщуванням подальших по-
дій, де вирішальну роль відіграє не са-
мостійна активність персонажів, а не- 
сподівані вчинки місцевого дурника, 
юродивого Барана, який водночас вико-
нує роль підглядача, шпигуна: Вагман 
доручає йому віднести на пошту листа 
з інформацією про фінанси, той по-
трапляє до рук Шварца, який, дізнав- 
шись, що вхід до хати незамкнений, 
здійснює злочин; тоді ж Баран висте-
жує візит Регіни до Рафаловича і до-
носить про нього чоловіку, провокуючи 
скандал; зрештою він зіштовхує з мосту 
Регіну, коли та після вбивства чоловіка 
вийшла на вулицю. Отже, юродивий 
трактується як уособлення макропре-
диката ДОЛЯ, як зловісний ФАТУМ. 
Він стає ходячою ознакою, атрибутом, 
що визначає перебіг подій у житті ін-
ших персонажів. Його постать має не 
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самостійне значення, а персоніфікує 
загрозу для інших. Тут абстракція, 
втілена в особі, стає фатальною силою, 
здатною вбивати.

Така сила абстракцій особливо 
наочно демонструється в докладно ви-
писаній сцені вбивства Стальського 
Регіною, де розгортається психологіч-
на мотивація вчинку. Після того, як 
п’яний чоловік заснув, Регіні насампе- 
ред ввижається мертва винуватиця 
її одруження — «лице тітки… воно 
…робиться страшенною гнилою маш-
карою, розхиляє гнилі уста…», а далі 
«з труни висунена труп’яча рука киває 
на неї». Тут не лише відтворено типові 
образи середньовічних танців кістяків. 
Атрибути МЕРТВА ГОЛОВА і МЕРТ-
ВА РУКА відсилають до відомого моти-
ву «мертвий хапає живого». Водночас із 
цим видінням Регіна згадує пісеньку, 
почуту в дитинстві від няні, і кілька 
разів ця пісня сприймається нею «мов 
жалібний бренькіт мушки, замотаної 
в павуковій сіті». Тут повторений реф-
рен порівняння відсилає до предиката 
ПАВУТИННЯ як абстракції зла: до-
статньо нагадати, що Вельзевул як на-
зва диявола означає дослівно «володар 
мух», тобто павук. Так алегорії серед-
ньовіччя виринають в уяві зацькованої 
жінки.

Наступний крок до вбивства здійс- 
нено, коли до її поля зору потрапляє 
«сікач, яким вона нині рано колола цу- 
кор, і молоток». Тепер замість пісень-
ки в її вухах лунає інший рефрен: «… чи 
буде трепотатися? — повторив… чу-
жий страшний голос». Вона відчула, 
що «на дні серця… устає якась нова 
грізна сила, незалежна від її волі…». 

Отже, ФАНТОМ опановує Регіну, зму-
шує брати в руки побутові предмети як 
ЗБРОЮ. Нарешті, вона зауважує ще 
один імпульс до дії: «…хробачок стукає 
в стіні… Чому лише чотири стуки? А, 
більше не треба, — мовить у її нутрі… 
брутальний голос…». Тепер все готове 
для вбивства — вона «легенько при-
кладає вістря сікача до тім’я Сталь-
ського… чотири рази б’є…». Додамо, 
що точнісінько такий образ подано на 
картині Альфреда Кубіна «Гарячка» 
(1931 р.), де зображено чоловічка, який 
молотком вбиває залізо в голову паці-
єнта на стільці. Сприйняття поодино-
ких спостережень як віщих знаків, як 
абстракцій для керування діями (тут —  
чотири стуки) становить загальну симп- 
томатику психічних розладів, досте-
менно відтворених письменником. 

Новела «Odi profanum vulgus» 
(1899), де опис повсякдення «загранич- 
ного політика» пана Вінкентія супро-
воджується тіньовим рівнобіжним жит- 
тєписом його байстрюка Петруся, зовні 
нічим і не відрізняється від тогочас-
них побутових історій. Але розв’язка 
тут — апокаліптична картина поже-
жі, в якій гине «побічний» син пана 
разом із багатьма іншими нещасними 
бідаками. Макропредикат ЦІЛЕ ПА-
ЛЕННЯ (дослівне значення грецького 
терміна «голокост») тут розгортається 
у щонайменших подробицях: «З обго-
рілого сіна вистирчувало щось чорне, 
грубе… можна було розпізнати пару 
ніг у чоботях… се були самі ноги — 
решта тіла згоріла на вугіль. …зна-
йшли другого, третього, десятого …
Цілий ряд страшно обгорілих, пови-
кривлюваних голяків… в стирті була 
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не одна така нора; …в кождій повно 
трупів, та голів…». Ці страшні ознаки 
закарбувалися в головного героя, який 
у п’яній сповіді в епілозі згадує: «Ніж-
ки згоріли, животик згорів, кишечки 
видно», — перед тим, як процитувати 
Верлена. Гротеск такого поєднання ба-
чення і цитати очевидний. Призначен- 
ня таких докладних перерахунків не-
можливо пояснити самою лише потре- 
бою правдивого опису: ознака РОЗЧЛЕ- 
НОВАНЕ ТІЛО становить атрибут му-
чеництва і відсилає до інфернальної 
картини світу. Як у «Холодному домі» 
Ч. Діккенса, де суєтність слави і спіль-
ність людської долі верхів і низів сим-
волізує постать підмітальника вулиць 
хлопчика Джо, а вуличний порох стає 
основою цієї спільності, тут видимий 
добробут виявляє невидимого супутни-
ка в міських злиднях, а попіл згорілих 
стає пересторогою марноти життя. 

Такий самий макропредикат по- 
стає у фіналі повісті «Яць Зелепуга» 
(1887), де головний герой, знайшовши 
на своїй землі родовище нафти і продав-
ши її визискувачеві Менделю за міль-
йон, опиняється не лише ошуканим (в 
контракті вписано мільйон крейцерів 
замість ринських), а й окраденим серед 
сну вночі та спаленим тим-таки Менде-
лем: «З-під печі вигребли люди й напів-
перепаленого трупа. …пробудившися 
серед вогню, хотів сховатися під піч, 
але не встиг се зробити… ноги і ниж-
ча часть тулуба… сталися жертвою  
пожару». Предикатна ієрархія тут по-
дає історію подій, від пробудження се-
ред вогню до спалення живцем. Про те, 
що сталося перед тим, розповідається 
голосом спостерігача — невидимого 

свідка: «…осторожно ступаючи на бо-
сих пальцях, увійшов Мендель… взяв зі 
стола каганець і поставив на землю, 
на котрій… лежав околіт соломи». 
Такі реалії, як КАГАНЕЦЬ БІЛЯ СО-
ЛОМИ, СХОВОК ПІД ПІЧЧЮ, ФРАГ-
МЕНТ ТРУПА — це не лише натура-
лістичні деталі. Вони осмислюються 
як абстракції, відсилаючи до образів 
мучеництва. У другій редакції «Boa 
constrictor» (1878) подібний макропре-
дикат ПІДПАЛЕННЯ пояснюється із 
цинічної сповіді Дувідка, сина Герма-
на Гольдкремера: «Хотів побачити, як 
позриваються від гуку… Один, осліп- 
лений полум’ям, просто бовтнувся 
в горючу яму». Тут подано предикат 
СПОГЛЯДАННЯ МУКИ як ознаку ін-
тенцій садистського збоченця. Так об-
рази готичної агонії прозирають через 
поверхню побуту.

Предикати прози І. Франка відси- 
лають до тих абстрактних атрибутів, 
які містяться в агіографії мучеництва, 
в середньовічних танцях кістяків, у по-
вчальних прикладах мартирологів. По-
значення побутових реалій, натураліс-
тичні подробиці стають абстракціями, 
дістаючи значення атрибутів узагаль-
нених образів картини світу. Зокрема, 
такі абстракції перетворюються на фе- 
тиші та фантоми, здатні керувати люд-
ськими діями, визначати ухвалення 
рішень. Відмежування деталей від се-
редовища як предикатних ознак, пере-
хід від одного рівня абстрактності до 
іншого відкриває можливості співвід-
несення прозаїчних текстів із цілісною 
картиною світу.

Отже, середньовічні традиції не 
постають як об’єкт стороннього спосте-
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реження та стилізації. Вони зберігають 
продуктивність, усупереч припущен-
ням про нібито нездоланну часову від-
стань. Ця продуктивність виявляється, 
як показано вище, насамперед у моти-
вах повчальної поетичної дидактики та 
мучеництва за взірцем агіографічної 
прози, але засвідчують її також і окремі 
деталі поетичного синтаксису, прийо-
ми, що відтворюють нормативи серед-
ньовічної стилістики. До таких прийо-
мів належать фігури переліку, зокрема, 
зевгма, де члени переліку визначають-
ся віддаленим від них центральним 
словом. Їх полюбляли середньовічні 
майстри й залюбки вживав І. Фран-
ко, як, приміром, свідчить 14-й сонет 
(1881) із циклу «Вольні сонети»: «Час 
показать, що людськість мужем ста-
ла, / Дитинячих іграшок відреклась, 
/ Своє важке призначення пізнала…». 
Ряд підрядних речень співвідноситься 
із центральним дієсловом показати, 
створюючи типовий для середньовіччя 
перелік. Іншим прикладом може бути 
фігура гіпербатона, успадкована від 
елліністичної традиції, де контакти 
між безпосередньо пов’язаними слова-
ми уриваються вставленими іншими 
членами речення, так що ціла струк-
тура зазнає своєрідної інверсії, пересу-
вання порядку слів у сприйнятті чита-
ча або слухача. Франко демонструє цей 
прийом у 9-му сонеті (1880) з того- таки 
циклу: «Лиш праця світ таким, як є, 
створила, / Лиш в праці варто і для 
праці жить». Дієслова та їхні допов- 
нення тут постійно розмежовуються 
вставними членами, так що зв’язки 
між словами повертають увагу до того, 
що вже висловлено на відстані. 

Не раз вдається поет до прийомів 
риторичної композиції, зокрема, до по-
будови сонета як дискусії. Так, у сонеті 
«Сікстинська мадонна» (1881) спершу 
подається твердження — так звана 
конфірмація (за правилами риторич-
ної промови): «Так, ти Богине! Мати, 
райська роже, / О глянь на мене з свої 
висоти!». За нею ж слідує так звана 
конфутація — відкидання, спростуван-
ня можливих заперечень: спершу як 
лірична полеміка («Хто смів сказать, 
що не Богиня ти?»), далі у вигляді ри-
торичної фігури так званого уточнення, 
корекції («Та ти й краса твоя — не каз-
ка, ні»). Іншим прикладом такого ви-
користання прийомів риторичної дис- 
кусії може бути красномовний обмін ре-
пліками в сцені удаваного примирен-
ня з драми «Украдене щастя»: «(3.13): 
Жандарм: Мені, може, дехто більше 
зробив злого, але я нікому не випоми-
наю. Микола (поспішно): Я також ні, 
також ні!» Тут саме прийоми згаданої 
конфутації використовуються як засіб 
приховування неминучого конфлікту. 
Зрозуміло, обидві репліки відсилають 
до неявного, імпліцитного сенсу, який 
мають на увазі партнери діалогу і який 
відомий із пам’яті та з очікувань. Такий 
прийом відсилання до невідомих дета-
лей іменують «якорем» [21, 169], образ 
якого унаочнює спосіб обґрунтування в 
невидимому дні деталей. 

Отже, звертання до середньовічної 
риторики стає для І. Франка не прийо-
мом стилізації, а живим і продуктив-
ним творчим джерелом. Дидактика, 
риторика, агіографія для письменни- 
ка — не далекі пам’ятки, а цілком су-
часна дива традиція. Тому насувається 
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проблема історичного буття традиції, 
її відтворення і розвитку. Стосовно 
Середньовіччя можна казати про своє-
рідний «сплячий» стан, приховано на-
явний у культурі сьогодення. У німець-
кій термінології такий спосіб існування 
традиції іменують Nachleben (дослівно 
«життя після життя» або «переживан-
ня» в сенсі тривання після активної, 
чинної фази буття). Таке тлумачення 
пережиткових явищ можна визначати й 
через відоме в морфології культури по-
няття гістерезису — запізненого впли-

ву наслідків історичного явища, його 
післядії. Взагалі феномен такої післядії 
спостерігається, скажімо, у польському 
романтизмі — в культивуванні баро-
кового містеріального театру в Ю. Сло-
вацького або у зверненні Г. Ржевуського 
(Henryk Rzewuski) до барокових хронік 
у прозових оповіданнях. Саме до кола 
таких явищ, де несподівано розкрива-
ється продуктивність традицій історич-
ного досвіду, віднесених до минувшини, 
належать і висвітлені вище творчі про-
зріння Івана Франка.
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Груповий портрет Феодори з поч- 
 том (іл. 1) сповнений безліччю 

зразків різних тканин. Цей факт оче-
видний і про нього неодноразово зга- 
дують дослідники [13, 46; 22, 160, 163–
164; 12, 163, 167–168; 28, 150]. Мозаїка з 
імператрицею, що містить стільки кош- 
товних тканин, єдина у своєму роді. 
Проте ще жодного разу не поставало пи- 
тання про смислову мету, задля якої 
стільки тканин було репрезентовано 
в композиції. Візантійській іконогра-
фічній традиції властиве глибоке сим- 
волічне осмислення всіх деталей навіть 
на периферії композиції, тому настільки 
насичене середовище імператриці різ-
ними текстильними предметами при- 
вертає до себе увагу і спонукає проана-
лізувати призначення і декор тканин. 
Портрет Феодори належить до зобра-
ження історичних сцен, і інформація, 
закладена в нього за допомогою тканин, 
зі значною часткою вірогідності може 

містити відомості про ритуали часу Фео- 
дори, без чого розуміння композиції мо-
заїки залишатиметься неповним.

Мета дослідження — визначити 
символічне, смислове й історичне зна-
чення тканин у портреті імператриці 
Феодори з почтом, інформацію, яку тек-
стильні предмети привносять в нього і, 
по можливості, мету, з якою вони вклю-
чені в композицію.

Портрет із імператрицею Феодо-
рою — один із знаменитих сюжетів у 
мозаїках Равенни. Розкішні тканини 
в цій сцені практично завжди згаду-
ються як довершені зразки живопису,  
майстерного мистецтва мозаїстів, цінне  
історичне свідчення про костюм епохи 
Юстиніана Великого [13, 46; 22, 160, 
163–164; 12, 163, 167–168; 28, 150]. Проте  
інтерес дослідників ніколи не фокусу- 
вався на меті, задля якої в сюжеті роз- 
містили так багато тканин. Єдиним ви-
нятком із цього правила є зображення 
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волхвів на порфірі Феодори. Вони вмі-
щені там не випадково й покликані 
увиразнити паралель із жертвоприне-
сенням імператорської пари, «що при-
носить дари немовляті Христу, подібно 
до нових волхвів» [12, 163]. Уперше ця 
ідея була зауважена А. Н. Грабарем [5, 
122], згодом ця тема розкривалася нео-
дноразово [13, 45; 12, 163–164; 28, 150]. 

Приділялася увага й завісі, яку від-
совує перед імператрицею вельможа в 
лівій частині композиції. Сама завіса та 
орнамент на ній не аналізувалися, але 
висловлювалися припущення про те, що  
означає відкриття цієї завіси й куди ве- 
дуть двері, що знаходяться за нею. Є вер- 
сія про те, що дія «відбувається в жіно-
чому нартексі, який приєднувався до 

гінекону» [22, 160], а двері ведуть вгору 
на хори [13, 45], а також припущення 
про те, що вельможа, «ймовірно, нама-
гається відкрити завісу перед імпера-
трицею, щоб дати більше світла» [28, 
140]. Про завісу в правому верхньому 
куті композиції зазвичай не згадують 
зовсім [13, 46; 12, 163, 167–168] або на-
дають їй лише художнього і компози-
ційного значення [22, 161; 28, 140]. Як 
показує наведений огляд досліджень, 
комплексний аналіз символіки та при-
значення тканин у мозаїці з Феодорою 
ще не проводився.

Мозаїка із зображенням Феодори з  
почтом (іл. 1) була створена близько 
546–548 років. Імператриця представле-
на в центрі композиції із золотою, оздоб- 

Іл. 1. Портрет імператриці Феодори з почтом. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале,  
близько 546–548 років. Равенна
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Іл. 2. Портрет імператора Юстиніана із наближеними і єпископами.  
Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, близько 546–548 років. Равенна

Іл. 3. Дарування  
привілеїв  
Константином IV 
архієпископові 
Репарату.  
Мозаїка  
у вівтарній апсиді  
Сант-Аполлінаре- 
ін-Класе, друга  
половина VII ст. 
Равенна
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леною дорогоцінним камінням, чашею 
для Причастя в руках — її царським да-
ром храму. Вона йде до дверей, на яких 
висить завіса. Перед августою стоять два 
вельможі, один з них відсовує тканину 
убік, даючи прохід василісі (це перша 
завіса). Позаду Феодори йдуть дами з її 
почту. Композиційно вони розділяють-
ся на дві групи: пара жінок, що стоять 
ближче до Феодори, і група з п’яти дам 
за ними, намальованих тісніше одна до 
одної. Над останніми розташовується 
друга завіса з малюнком із блакитних, 
білих і червоних вертикальних смуг. 
Якщо читати композицію зліва напра-
во, то завіси в ній наче починають і за-

вершують оповідання: перша тканина 
відкривається перед Феодорою, а друга 
висить, піднята догори над дамами, які 
супроводжують царицю.

Щоб аналізувати значення тканин 
у цій мозаїці, необхідно дослідити, до 
яких реальних прототипів вони відси- 
лають, і, з огляду на це, розглядати 
причини появи тканин у зображенні. 
Для цього частково доведеться висвіт-
лити деякі суміжні теми, такі, як розта-
шування окремих частин храму і пере-
сування по них царствених осіб. Такий 
відступ є важливим для з’ясування при-
значення і сенсу зображених у мозаїці 
тканин.

Завіса знаходиться з лівого боку 
композиції й відкриває всю сцену. Це до- 
дає тканині значущості, яку ще більше 
наголошено тим значним простором, 
що відведений для неї і дверей входу в 
композиції, — фактично там може помі- 
ститися ще один персонаж, що вказує на  
неабияке ієрархічне місце цієї першої за- 
віси в іконографічному задумі мозаїки.

Сцена принесення дарів Феодорою 
створювалася як парна композиція з 
Юстиніаном, що також несе дар, тому й 
розглядати її необхідно в зіставленні з 
його портретом. Тут важливо зауважи-
ти, що жодних аналогій із завісами в 
просторі його зображення немає. Це та-
кож вказує на те, що завіса в сцені з Фео- 
дорою була оригінальним іконографіч-
ним рішенням і відігравала важливу 
роль саме в «жіночій» частині теми при-
несення дарів. Імовірно, тканина, зма- 
льована настільки нарочито, могла вка-

зувати на якісь важливі факти, що від-
різняють жіночу процесію від чоловічої, 
адже в таких портретах ретельно проду-
мувались навіть ті деталі, які здаються 
малозначущими. Можливо, завіса мала 
покликати до реалій або особливостей 
ритуалу принесення дарів імператри-
цею, натякати на місце дії або його особ- 
ливості.

Сцена з Феодорою істотно відріз-
няється від зображень принесення да-
рів імператорами у вівтарних мозаїках 
взагалі, наприклад, Юстиніаном (іл. 2) 
або пізніше Константином IV (іл. 3). Пе-
редусім царицю не зустрічають духовні 
чини — єпископ і диякони (як це від-
бувається в чоловічих імператорських 
портретах), перед нею стоять два вель-
можі: один пропускає її вперед (імовір-
но, препозит), інший — відкриває їй за-
вісу дверей (можливо, остіарій — тобто 
сторож, що піднімає завісу). Таким чи-

1. завіса перед Феодорою
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ном, питання про тканину перед Фео-
дорою потрібно спробувати прояснити з 
погляду ритуалу і його здійснення.

Проте, наскільки нам відомо, тек-
стових описів того, як саме приносили 
свій дар августи в цей період, не зберег- 
лося, і саме равеннська мозаїка з Фео- 
дорою наводиться як ілюстрація того, 
що дари приносили не лише царі, але 
«також і цариці» [2, 161]. У цьому клю-
чі процесія Феодори може бути важли-
вим свідченням церемонії приношення,  
принаймні Д. О. Беляєв наводить цю 
мозаїку як єдиний доказ таких прино-
шень, нарівні з текстами про імпера-
торів [2, 161]. Із цього погляду сцена з 
приношенням дарів Феодорою унікаль-
на і є цінним джерелом, що містить 
риси давнього ритуалу. Приношення 
імператорами євхаристичних посудин, 
за спостереженнями Д. О. Беляєва, та-
кож було неординарним явищем. Він 
зазначає, що принесення посудин Єв-
харистій, «крім, можливо, свята Вели-
кодня, коли, очевидно, неодмінно при-
носились посудини, залежало від доброї 
волі та завзяття царів», тоді як тканини 
для престолу і грошовий внесок прино-
силися обов’язково [2, 156–157]. 

Наведені факти про унікальність 
самої вівтарної композиції та особлива 
роль завіс у мозаїці з Феодорою змушу-
ють уважніше поставитися й до семан-
тики тканин.

До якої частини храму відсилає гля- 
дача описана сцена? Чи реальним є міс-
це дії, чи сцену передано символічно?

Є усталена версія про те, що дві 
процесії на чолі з Юстиніаном і Фео-
дорою знаходяться ще лише на вході в 
храм, у нарфіку [22, 160; 13, 45; 7, 79]. 

Щодо сцени з Феодорою В. М. Лазарев 
пише, що завіса, яку вельможа відкри-
ває перед августою, показує початок її 
переходу з притвору на хори: «Феодора 
стоїть у нарфіку, збираючись пройти че-
рез двері на сходи, які ведуть на жіно-
чу половину галереї (matroneum)» [13, 
45]. У цьому контексті логічним є при-
пущення і про те, що фонтан перед ім-
ператрицею є фонтаном для обмивання 
рук при вході до храму.

Проте якщо це так, то постають за-
питання. Чому августа, що несе посуди-
ну Євхаристії — її імператорський дар 
храму, прямує із ним із притвору просто 
вгору на хори? Чому обидва сюжети: і з 
Юстиніаном, і з Феодорою, якщо їх дія 
стосується притвору, розміщено в само-
му вівтарі? 

Припущення про місцезнаходжен-
ня процесій у нарфіку засноване на то- 
му, що обох змальованих монархів пред- 
ставлено в коронах, які імператори за-
звичай знімали в нарфіку, перед вхо-
дом у храм [22, 160; 13, 45]. Щодо цьо-
го факту, як правило, посилаються на 
Д. О. Беляєва, який, аналізуючи «Об-
рядник візантійського двору», зазначав: 
«Цар ішов через двір Св. Софії до крас-
них врат1 і, ввійшовши до них, заходив 
у нішу, яка знаходилася перед середні-
ми дверима до внутрішнього нарфіку і 
була закрита завісою. Тут препозит зні-
мав з царя корону, і цар через великі 
двері з пропілею входив до нарфіку, де 
біля самих вхідних дверей царя очіку-
вали всі священнослужителі з патріар-
хом на чолі, який тримав хрест, тоді як 
архідиякон ніс євангеліє, а деякі з дия-
конів кадила і світильники» [2, 150; 91, 
97–98]2. 
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Опис входу імператора до храму, 
як видається, ідеально проілюстрова-
но равеннською мозаїкою: Юстиніана 
зустрічають єпископ із хрестом, архі-
диякон з євангелієм і диякон з кади-
лом. Єдине, що не збігається з описом 
обряду, це те, що, хоча Юстиніан вже 
зустрівся з єпископом та іншими пред-
ставниками духівництва, але він все ще 
залишається в короні(!). Постає питан-
ня про причину такої неузгодженості. 
Чи могло бути, що за часів Юстиніана 
ритуал відрізнявся? Можливо, але пря-
мі текстові свідчення про це поки не 
відомі. Традиція ж знімати вінець при 
вході в храм з’являється вже на початку 
IV ст. [29, 93–94], а обряд входити у вів- 
тар у мантії й короні фіксується лише в 
пізньовізантійський період [2, 167, 168, 
прим. 1].

Одне з класичних пояснень такої 
неузгодженості — це об’єднання в одно-
му зображенні декількох рознесених в 
часі, але найбільш важливих і знакових 
частин події. Для перевірки цієї версії 
необхідно розглянути, чи є в композиції 
інші дії, наступні за часом, після входу 
імператора в храм. Для цього необхідно 
розглянути ритуал принесення дарів.

Екскурс про обряд принесен-
ня дарів. Куди і як приносився імпе-
раторський дар? За часів Юстиніана і 
Феодори, а також до і після них імпе-
ратори входили в самий вівтар і покла-
дали дари просто на престол [2, 150; 91, 
97–98]. Найбільш близьким обрядом до  
зображеного на вотивних портретах Юс-
тиніана і Феодори нам видається той, 
що згадується в храмі Св. Софії на свя-
то Богоявлення: «Того самого дня імпе-

ратор приносив у Св. Софію свій річний 
подарунок: два дискоси і два потири. 
Іноді також і в інші свята приносились 
подібні дари» [10, 171]. 

От як описує «Обрядник» прине-
сення дарів імператором Михаїлом III 
(855–867 роки). «Відомо, що в день вог-
нів цар Михаїл підніс церкві чашу зо-
лоту і прикрашену дорогими каменями 
і перлами, цю чашу ніс приставлений 
до царя Михаїла охоронець і хрисоеп-
ситис, покров же на чашу ніс силен- 
ціарій, вони проходили між двох магі-
стрів. І коли цар був біля святих врат, 
він узяв чашу і, увійшовши до вівтаря, 
поставив її на святу трапезу. Патріарх, 
узявши покров на чашу в силенціарія, 
передав його цареві. Цар поклав по-
кров чаші на святу трапезу»3 (переклад  
наш. — Ю. М.)4. Таким чином, ми бачи-
мо, що чаша, яку цар приносить у дар 
храму, опиняється у нього в руках лише 
перед тим, як він ставить її на престол 
уже у вівтарі. Чи міг цар тримати чашу 
при вході в храм? Звичайний обряд, 
описаний в церемоніях візантійського 
двору, здійснювався так, що в ритуалі 
принесення дарів імператор не ніс їх, 
починаючи від самого входу в церкву. 
Ніде не згадується, що він тримає дари, 
навпаки, руки царя вільні для здій-
снення інших дій: він прикладається до 
святинь; цілується із патріархом; йде з 
ним, взявшись за руку; молиться і здій-
снює поклоніння зі свічкою в руках [2, 
151–156]. Дискос опиняється в його ру-
ках уже перед встановленням його на 
престол. Це показує, що головна части-
на зображеної у мозаїці з Юстиніаном 
сцени могла відбуватися лише в самому 
вівтарі, й у цьому випадку стає зрозумі-
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лим і розміщення там мозаїки. Так, пе-
ред нами ще одна дія, яка відбувається 
набагато пізніше за вхід царя в храм, 
що підтверджує версію про об’єднання в 
сюжеті декількох найбільш важливих, 
але віддалених в часі дій.

Відповідають цьому й інші зобра-
жені обставини, як, наприклад, юна-
ки із списами і щитами, що простують 
позаду процесії. Детальніший опис їх 
віднаходимо в пізнішому обряді. У про-
цесії Великого Входу, коли цар у ман-
тії і короні (!) «ішов попереду всієї про-
цесії (…) на середину храму за амвон, 
обходив його і йшов по правій стороні 
на солею. Праворуч і ліворуч від царя 
ішли царські охоронці: варяги й знат- 
ні юнаки в парадному озброєнні» [2, 
167]. Присутність на мозаїці цих супро-
відників ще раз підтверджує, що в сце-
ні з Юстиніаном змальовано декілька 
різночасних дій ритуалу: 1) вхід царя 
в храм; 2) зустріч царя архієпископом 
і духівництвом; 3) ходу до вівтаря у су-
проводі знатних юнаків у парадному 
озброєнні; 4) кульмінація ритуалу —  
принесення імператорського дару хра-
му у вівтарі. Виявлення принципу  
відбору подій і їх послідовності в зо-
браженні з Юстиніаном дозволяє роз-
глянути можливі аналогії в сюжеті з 
Феодорою. 

Отже, Юстиніана зображено так, 
що він приносить свій дар у вівтарі. 
Цьому відповідає і дія ритуалу, і роз-
ташування у вівтарі самої мозаїки. У 
аналогічній позиції напроти нього зна-
ходиться мозаїка з Феодорою, що також 
приносить свій дар. Але чи могла імпе-
ратриця входити у вівтар, адже вона 
жінка?

обставини входу у вівтар для 
жінок. Яке ставлення до цього питан-
ня було за часів Феодори? Традиційно 
жінкам і всім мирянам, за винятком ім-
ператора, було заборонено входити у ві-
втар. «Цей звичай було усталено в так-
сисі вже наприкінці IV ст. Більш того, 
візантійське канонічне право залишає 
таке право за імператором, але не ро-
бить винятку для цариці» [23, 165]. Про-
те були й винятки. Наприклад, почина-
ючи з III ст. існував інститут диаконіс, 
які рукопокладались і причащалися у 
вівтарі [23, 151–154] за правом того, що 
вже не належали до мирян.

Імператриця не мала духовного 
сану, чим відрізнялася від імператора, 
але була з ним на загальному рівні со-
ціального рангу. У зв’язку із цим слід 
пригадати про 69 правило VI Вселен-
ського Собору, в якому зазначено: «Ні-
кому з усіх, хто належить до розряду 
мирян, нехай не буде дозволено входи-
ти в середину священного олтаря. Але 
за якимось давнім переказом аж ніяк 
не забороняється це владі й гідності 
царським, коли забажають принести 
дари Творцеві»5 (курсив наш. — Ю. М.). 
Незважаючи на те, що постанови Со-
бору стосуються пізнішого, ніж портрет 
Феодори, часу — 680 р., нам видається 
важливим привернути увагу до того 
факту, що в правилі йдеться про якийсь 
«прадавній переказ», що відносить прак- 
тику до набагато ранішого періоду. Тут 
важливий момент не просто можливості 
входу до вівтаря царственої особи, але 
входу, пов’язаного з найважливішою 
дією — принесенням дарів — головною 
темою описаних сцен. 

Імовірно, у зв’язку із цим саме цар-
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ська належність і акцентується в пор-
треті з Феодорою понад усе! Перше, що 
важливо зауважити — августу змальо-
вано інакше, ніж інших дам. Вона, єди-
на з усього жіночого почту, покрита кі-
ворієм. Це акцентує її імператорський 
статус і позиціонує її окремо від усіх 
інших зображених персонажів.

виняткові права Феодори. Істо-
рично склалося так, що Феодора з усіх 
імператриць посідала особливе стано-
вище, оскільки Юстиніан звів її у ранг 
самого імператора. Це стосувалося по-
честей, що віддавалися їй, і, безпереч- 
но, зображень. Шарль Діль зазначив: 
«На церковних стінах того часу, над крі-
посними воротами і зараз можна прочи-
тати поруч з іменем імператора ім’я Фео- 
дори; в Равеннському храмі святого Ві-
талія зображення її вміщено поряд із  
зображенням її царственого чоловіка, 
так само, як і в мозаїках, які прикра-
шали покої Священного палацу, з волі 
Юстиніана Феодора зображалась учас-

ницею військових урочистостей і всіх 
найбільш славних справ його царю-
вання. Як і Юстиніану, вдячні народи 
ставили їй статуї, як і Юстиніану, чи-
новники присягали на вірність тій, яка 
впродовж свого життя була рівною ім-
ператорові» [8, 72]. Зі значною часткою 
імовірності, можна припустити, що це 
стосувалося і її входу до вівтаря. Окрім  
Феодори, немає жодної іншої імперат- 
риці (або будь-якої володарки), зобра- 
женої з дарами у вівтарі6! Її зображен- 
ня, саме в статусі августи, що прино- 
сить дари нарівні з Юстиніаном, з’яв- 
ляються прямо в Святая Святих неодно- 
разово. На сьогодні таких випадків відо-
мо два. Перший — у самому центрі вів- 
таря св. Софії Константинопольської — 
ідеться про портрети Юстиніана і Фео- 
дори на завісах престолу, дарованих 
у храм Св. Софії [5, 128]7. Вінценосне 
подружжя змальоване на двох бічних 
частинах цієї завіси, де на одному по-
лотнищі їх благословляв Христос, на 

Іл. 4. Розташування сюжетів на центральній і бічних частинах завіси, дарованої Юстиніаном I  
до Софії Константинопольської. Схема-реконструкція Ю. Матвєєвої
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іншому — Богоматір (іл. 4). Іконогра-
фічна програма твору розкривала ідею 
завіси престолу як Тіла Христа у ви-
гляді створюваної ним Церкви, де Юс-
тиніан і Феодора позиціонувалися як 
послідовники апостолів, монархи, що 
благословляються Богом і приносять 
дари — присвячені Богові справи їх слу- 
жіння і віри у вигляді храмів, лікарень 
і інших богоугодних будівель [19, 56, 
58, 61]. Отже, випадок, за яким Феодо-
ру було змальовано у вівтарі нарівні з 
Юстиніаном, був, з одного боку, безпре-
цедентним, а з іншого — абсолютно за-
конним.

Друге ж зображення Феодори у вів- 
тарі — знаменитий її портрет у Сан-
Вітале, який, як можна тепер бачити, 
є продовженням теми, вже розпочатої 
в Св. Софії. Царицю і тут представле-
но нарівні з імператором Юстиніаном, 
що приносить свій дар, навпроти нього 
(іл. 5). Місце у вівтарній апсиді, де зма-
льована Феодора, що приносить дар, 
має дуже високий ієрархічний статус —  
достатньо сказати, що в аналогічній ві-
втарній програмі в Сант-Аполлінаре-
ін-Класе таке саме місце, навпроти ім- 
ператора Константина IV (іл. 3), що 
також приносить дари, посідає сюжет 
«Жертвопринесення Мельхиседека, Ав-
раама і Авеля» (іл. 6, 7), тобто прообраз 
Євхаристії!

Випадки зображення Феодори у 
вівтарі стають безпрецедентним і дуже 
сміливим новаторством у порівнянні 
її з базилевсом, адже імператорський 
портрет у Візантії означав фізичну при- 
сутність зображуваного [5, 25, 26]. Та-
ким чином, портрет Феодори поряд 
із престолом — фактично заява про її 

присутність там. Але в обох випадках 
ця сміливість одночасно й дозволена, і 
традиційна, тому що містить дві важли-
ві обставини: 1) Феодора представлена 
нарівні з імператором (всі імператор-
ські регалії ретельно підкреслені: коро-
на, мантія, ківорій), що свідчить про її 
присутність у вівтарі «згідно з владою і 
гідністю царською»; 2) вона зображена 
як ктитор, що нагадує і про особливий 
дозволений випадок для царственої 
особи — «коли захоче принести дари».

Але чи входила Феодора у вівтар 
так само, як і імператор? Запитання це 
вже стосується не самого факту входу, 
але способу: тобто чи був ритуал вхо-
ду імператриці аналогічним? Тут, на 
нашу думку, необхідно пригадати про 
всі відомі нам відмінності. По-перше, 
це відмінності в композиції між чолові-
чою і жіночою частиною теми принесен-
ня дарів. Юстиніан уже стоїть у вівтарі 
зі своїм даром, а Феодора ще в русі й 
прямує до дверей. По-друге, відміннос-
ті в духовному статусі. Нагадаємо, що 
під час літургії базилевс носив велику 
свічку перед святими дарами, тобто ви-
конував обов’язки депутата (deputatus 
/ δεποτάτος). «Незважаючи на свою по-
рівняну незначність, це звання стави-
ло царя в розряд церковнослужителів 
і давало йому водночас із званням де-
фензора церкви значні переваги перед 
мирянами. Цими званнями мотивува-
лось право царя на причащання під 
двома видами окремо і право заходити 
до вівтаря через св. врата» [2, 165, 
прим. 1] (курсив наш. — Ю. М.). Отже, 
відмінність і на мозаїці, й у ритуалі по-
лягала, передусім, у тому способі, яким 
імператриця входила у вівтар. Можна 
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Іл. 5. Мозаїки олтарної апсиди. Сан-Вітале, близько 546–548 років. Равенна
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Іл. 6. Загальний вигляд мозаїк у вівтарній апсиді Сант-Аполлінаре-ін-Класе, середина VI ст. Равенна
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передбачити, що вона входила в праве 
крило вівтаря, куди в пізніший період 
входили імператриці для причастя [23, 
164]. Інший варіант: вона входила так 
само, як входили чини кувуклія, що су-
проводжували царя і принесені дари, 
але які не мали духовного сану [2, 155–
156], тобто знов через бічні двері. Так, 
можна вважати, вирішувався казус із 
входом імператриці Феодори до вівта-

ря. Ми схильні думати, що саме цю від-
мінність зображено на мозаїці. Феодора 
представлена такою, що явно прямує з 
чашею до дверей із завісою, так наче, 
щоб здійснити ритуал, вона ще повинна 
пройти двері, що відкриваються перед 
нею. Василіса представлена ніби в русі 
до них. Це передано через жест її рук, 
що простягають чашу, і через легкий 
нахил тіла до дверей. Таке положення 

Іл. 7. Жертвопринесення Авеля, Мельхиседека і Авраама.  
Мозаїка у вівтарній апсиді Сант-Аполлінаре-ін-Класе, друга половина VII ст. Равенна
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Іл. 8. Завіса і фонтан. Деталь портрета імператриці з почтом.  
Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, близько 546–548 років. Равенна
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наводить на думку про те, що вона, на 
відміну від почту, прямуватиме далі 
для здійснення приношення.

Але чи є вказівки на те, що двері 
ведуть саме до вівтаря? Двері мають 
дуже звичайний вигляд, без особливої 
вишуканості. Проте для них виділено 
особливий простір, не зайнятий жодним 
із персонажів, що свідчить про важли-
ве ієрархічне місце цього зображення. 
Поряд із дверима стоїть особливий 
вельможа, який, не закриваючи собою 
прохід, відводить завісу убік. Єдиним 
атрибутом, що прикрашає двері, є заві-
са, що розкривається перед імператри-
цею (іл. 8). 

візерунок завіси перед Феодо-
рою. Орнамент складається з деталей, 
що нагадують чотири пелюстки, розді-
лені зеленим перехрестям. Одні з них 
теракотового кольору і мають безліч 
аналогій, інші темно-пурпурні, часто 
виявляють аналоги за формою, в кольо-
рі ж рідко8.

Елементи, що нагадують пелюстки 
з перехрестями, були розглянуті нами 
в статті, присвяченій еволюції обра-
зотворчих літургійних тканин в ужит-
ку та іконографії. Символ має давнє 
походження [19, 114–117]. Спочатку 
в язичницький період це були квітки 
мальви (іл. 9), які символізували най-
більш просту, корисну і цілющу їжу, а 
також ту, якою могли харчуватися не-
біжчики [33, 107; ЕлРес 2]. З приходом 
християнської ери квіти стали симво-
лізувати їжу Воскресіння і життя, яку 
дає Христос, і асоціюватися з хлібом 
[19, 117], тому їх зображення можуть 
стилізуватися під зображення хліба (у 
вигляді круга або круга з перехрестям) 

і поміщатися в аналогічний із хлібом 
контекст. Порівняємо, наприклад, кві-
ти в кошику на коптській завісі VI ст. 
(іл. 10) і хліби на катакомбному розпи-
су (іл. 11); у центрі просфор може рів-
нозначно зображатися як хрест в крузі 

Іл. 9. Квітка мальви звичайної рожевої

Іл. 10. Фрагмент коптської завіси з трьома  
багатоколірними вставками — чашею з  
квітами і двома чотирипелюстковими  

хрестоподібними розетками з некрополя Дронка 
поблизу Асьюта V–VI ст.
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(іл. 12), так і мальва (іл. 13); дві великі 
квітки можуть уміщати в євхаристич-
ний контекст і воскресіння нарівні з 
виноградною лозою і павичами — сим-
волами безсмертя (іл. 14). У квітках 

мальви на зображеннях з’являється і 
починає культивуватися перехрестя, 
яке наголошує на їх схожості з реаль-
ним хлібом (іл. 15). Цей стійкий зв’язок 
відбивається в частому зображенні по-

Іл. 11. Кошик з хлібами і риба —  
символічне зображення Євхаристії.  

Катакомби св. Калліста,  
крипта Люцина. II ст., Рим

Іл. 12. Хліби в сцені «Жертвопринесення 
Авеля, Мельхиседека і Авраама»  

в Сант-Аполлінаре-ін-Класе, в центрі чітко 
окреслені хрести в кругах

Іл. 13. Хліби в сцені «Жертвопринесення Авеля і Мельхиседека» в Сан-Вітале,  
у центрі чітко окреслені квіти
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дібних квітів на хлібах, деякі з яких 
мають ідентичний вигляд з малюнком 
на завісі перед Феодорою (іл. 16), про-
сфорних штампах [31, 91. Fig. 44, 45] і 
самих просфорах (іл. 13). Удосталь ці 
символи використовують на поховаль-
ному одязі (іл. 17), саркофагах (іл. 14), 
розписах склепів (іл. 18) і мозаїках по-
ховальних споруд (іл. 19), плащаницях 
і завісах (іл. 1, 8, 20, 21), де вони озна-
чають нове життя, Воскресіння, перехід 
в Царство Небесне або Святая Святих 
[19, 114–117]. У великій кількості вони 
з’являються на предметах і архітек-
турних деталях, що виділяють входи в 
сакральний простір. У храмі ці симво-
ли Воскресіння прикрашають умовні 
кордони-переходи від земного світу до 
небесного — від нижнього регістру до 
верхнього, з наосу у вівтар — Царство 
Небесне і Святая Святих [2, 536–538; 19, 

117–120]. Таким чином, малюнок завіси 
перед Феодорою свідчить про те, що ця 
тканина виразно покликана розділяти 
кордон сакрального і профанного. Сам 
же дверний прохід зображений, навпа-
ки, дуже просто, щоб умовно показати, 
що це не головний, а бічний вхід.

джерело перед завісою та вів- 
тар. Ще один предмет, розміщений на 
тлі проходу, що відкривається за заві-
сою, — фонтан. Його зображення май-
же повністю, за винятком самого низу 
колони, належить простору дверей, що 
відкриватимуться (іл. 8). Він фактично 
перегороджує дорогу імператриці, тож 
здається, що Феодора спрямована біль-
ше не в отвір дверей, а до нього.

Чи міг це бути фонтан для обми-
вання рук, представлений тут як еле-
мент стафажу, що стосується  моменту, 
коли процесія була ще лише на вході в 

Іл. 14. Саркофаг архієпископа Теодора. Сант-Аполлінаре-ін-Класе, Равенна.
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Іл. 15. Мінералізований хліб, знайдений  
у Помпеях в пекарні Модеста (VII. 1. 36)

Іл. 16. Мінералізо-
ваний хліб з Помпеї 
(просфора?).  
Національний музей. 
Неаполь

Іл. 17. Фрагмент коптської тканини V–VI ст. 
із сюжетом «Заєць, що ласує виноградною  
лозою». Державний музей образотворчих  
мистецтв імені О. С. Пушкіна, № КТ 491.

Іл. 18. Три квітки з перехрестями і павичі, що тримають гірлянду, яку так само увінчує квітка. 
Розпис склепу «на землі Туру». IV ст. Херсонес
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храм? Якби це було так, то тоді довело-
ся б погодитися з тим, що мета Феодо-
ри — не принесення дару у вівтарі, а 
лише фонтан для обмивання рук, що в 
контексті змісту всієї мозаїки видається 
неможливим. Мозаїки Равенни, поряд 
із властивим їм реалізмом, відрізняє 
ретельний символічний відбір, і це, пе-
редусім, стосується значущих предме-
тів на першому плані. Фонтан же роз-
ташований попереду всіх персонажів, 
навіть попереду імператриці, що несе в 
дар євхаристичний потир, і навіть пе-
ред дверима, що ведуть до вівтаря. Вод-
ночас він цілком належить простору 
вівтарних дверей, тобто тому світу, що 
відкривається і в який прямує Феодора 
зі своїм даром. Тому ми вважаємо, що 

він є символом Того, Кому призначено 
дар Феодори. Це алюзія на джерело віч- 
ного життя — символ Христа.

Чаші символічних джерел вічного 
життя неодноразово з’являються в ра-
веннських мозаїках. Часто їх так само, 
як і цей фонтан, зображено на глибоко-
му чорно-синьому фоні, який виокрем-
лює їх в інший, особливий простір, ство-
рює відчуття його глибини і за рахунок 
контрасту зі світлішими зображеннями 
чаш зорово наближає їх до спостерігача. 
Наприклад, чаші та фонтани-джерела 
з райськими птахами перед апостола-
ми в мавзолеї Галли Плацидії (іл. 22).

Характерним у зображеннях дже-
рел є їх розташування на передньому 
плані, що свідчить про ієрархічну зна-

Іл. 19. Круги та квіти з перехрестями під арками довкола центрального склепіння  
в мавзолеї Галли Плацидії (кордон верхнього і нижнього регістрів)
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Іл. 20. Круги та квіти з перехрестями на завісах так званого палацу Теодоріха. Мозаїка в Сант-
Аполлінаре-Нуово, третє десятиліття VI ст. Завіси палацу, після 570 р. Равенна
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Іл. 21. Квіти з перехрестями на олтарній завісі з ранньохристиянською символікою.  
Єгипет, початок VI ст. Музей образотворчих мистецтв у Клівленді (США).  

79.5 x 105.4 см, льон, вовна; ткацтво, шитво
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чущість цих символів у сюжеті. Джере-
ло перед Феодорою також висунуте на 
перший план і передане підкреслено 
ретельно і крупно. У композиції немає 
більш нічого, настільки наближеного 
до її переднього краю. Можна сказати, 
що всі персонажі порівняно з ним від-
сунуто на другий план (іл. 1), що оче-
видно при порівнянні цього сюжету з 
парним до нього портретом Юстиніана, 
де, навпаки, всі персонажі максималь-
но наближені до переднього краю ком-
позиції (іл. 2). Це також може бути свід-
ченням на користь великої ієрархічної 
значущості, що надається фонтану, і 
важливого місця в композиції. Символ 
джерела вічного життя, поза сумнівом, 
є тією метою, до якої прямує імператри-

ця, її рух — не просто до дверей, а біль-
шою мірою — до джерела, що стоїть по-
переду. Вона і джерело — два найбільш 
виділених акценти, що особливо добре 
читається при погляді на загальний 
план композиції (іл. 1).

Імовірно, тому зображення фонтана 
вміщене саме перед завісою, вона менш 
значуща, хоча, згідно з формальною ло- 
гікою, повинна була б знаходитися пе-
ред ним. Проте в іконографії важливі 
символічні деталі часто не підкоряють-
ся звичайним уявленням про простір і 
для них зроблено винятки. Такий при-
йом неодноразово використовується, на- 
приклад, у композиціях, де наявні пре-
стол із ківорієм, таких як Причастя апо- 
столів або Стрітення. У них колони ківо- 

Іл. 22. Апостоли і чаша з птахами, що п’ють. Мавзолей Галли Плацидії, друга чверть V ст. Равенна
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Іл. 23. Євангеліст Марк. Мініатюра з візантійського рукопису (Четвероєвангеліє)  
другої половини XI ст. (103v. ГИМ, Син. гр. 518) 
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рію, які в реальному просторі повинні 
знаходитися на передньому плані, пе-
реміщаються за престол, а інколи туди 
ж переміщається і весь ківорій, причо- 
му ці умовності не означають, що справ-
жній ківорій (що мається на увазі) сто-
їть не над престолом, а десь позаду ньо-
го, — це звичайний спосіб позначити 
ієрархію предметів.

Отже, фонтан символічно розкри-
ває головний сенс усієї сцени: Джерело 
вічного життя — Христос, поклоніння 
Йому і принесення високого царського 
дару. Символічне зображення Христа 
у вигляді джерела дозволяло показати 
те, що не могло бути побачене в контек-
сті реально змальованого ритуалу, але 
водночас було головною, єдиною і всім 
відомою метою процесії імператриці.

Щоб піднести цю основну ідею, все 
в сюжеті потрібно було підпорядкувати 
розкриттю того духовного світу, до яко-
го рухалася августа. Як вирішували це 
завдання творці мозаїки? Щоб висуну-
ти фонтан на перший план, їм потрібно 
було організувати для нього спеціаль-
не місце, дати йому більше простору —  
максимально звільнити прохід. Тому 
всі персонажі стиснуті ближче до пра-
вої частини композиції і ніхто з них не  
вторгається в простір дверей. Лише спе- 
ціальний служитель однією рукою від-
совує завісу, при цьому нітрохи не за-
ступаючи в зону сакрального простору. 
Ефект, який справляє цей рух, також 
слугує розширенню вільного місця для 
джерела. І навіть завісу, яка украй важ-
лива для позначення входу в сакраль-
ну зону, відсовують, і вона не торкаєть-
ся фонтану. Щоб дати більше місця, її 
дещо зменшують у розмірах — низ її на 

вигляд коротший, ніж зазвичай, вона 
високо піднята за рахунок того, що 
підв’язана в об’ємний вузол, що завжди 
укорочує довжину тканини.

Екскурс про вузли на завісах. 
Вузли на тканинах, що висять, також 
мали значення. Подібні вузли були не 
просто декором, вони виконували певні 
функції, які породили багаті смислові 
асоціації. Це питання детально висвіт-
лене у нашій статті «Завесы с узлами: 
реальный прототип и иконографичес-
кий символ» [18, 258–280].

Тканина збиралася в спеціальний 
«несправжній», або «петльовий» вузол. 
Він драпірувався таким чином, що, за-
вдяки створенню з його тильного боку 

Іл. 23а. Вузол  
завіси на дверях. 

Деталь мініатюри 
з візантійського 

рукопису  
(Четвероєвангеліє) 

другої половини  
XI ст.  

із зображенням  
євангеліста Марка 

(103v. ГИМ,  
Син. гр. 518)
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Іл. 24. Євангелісти Марк і Лука. Мініатюра із Спаського євангелія (Євангельських читань)  
першої половини XIII ст. з Ярославля (Ярославський музей, № 15690)
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петлі (іл. 239, 23 а, 2410, 24 а) вузол міг 
легко розв’язуватися при натягненні 
вниз кінця тканини, що вільно висить. 
Формуючи «несправжній» вузол, в його 
петлю затягалася велика частина ткани-
ни, тому завіси з таким вузлом завжди в 
зображеннях короткі на вигляд (іл. 1, 7, 
8, 20, 23, 24; 24 а. Спосіб створення «не- 

справжнього» вузла виразно видно на 
завісі ківорію, зображеній на мініатюрі  
з євангелістами Марком і Лукою із 
Спаського Євангелія (Євангельських 
читань) 1-ої пол. XIII ст. з Ярославля (іл. 
24, 24 а). Тут збережено особливий у іко-
нографії випадок, коли завіса належить  
до задньої колони ківорію, і тому ми мо-
жемо бачити тильну сторону вузла ра-
зом із петлею, яку зазвичай не видно.

Завіса зберігала своє символічне 
значення сакральної межі, а «несправж- 
ній» вузол, що легко розв’язувався, ніби 
нагадував, що, хоча з приходом Христа 
завіса Святая Святих і Царства Небес-
ного відкрилася людям, проте у відпо-
відь на їх духовний стан або вчинки во- 
на могла закритися і стати непрохідною 
стіною. Церковна історія рясніла при-
кладами, коли завіса престолу дивним 
чином не піддавалася тому, щоб її від-
крили священик і диякони, або става-
ла ніби охопленою полум’ям, так що до 
неї навіть неможливо було підійти [24, 
342, 345, 349]. Вузли на завісах як гра-
ницях сакрального простору були дуже 
важливими і одночасно звичним і легко 
впізнаваним символом. Це привело до 
того, що поступово вузол став зобража-
тися не лише на завісі, а й на самій ко-
лоні як уже її атрибут. Причиною цього 
був природний зоровий досвід, коли, на- 
приклад, дві завіси сусідніх компарти-
ментів ківорію прив’язувалися разом, 
одним вузлом до колони. За цього ви-
падку залишалася на видноті капітель 
колони, потім вона ховалася за двома 
вертикальними лініями завіс, посеред-
ині було видно вузол, потім знову дві 
вертикалі завіс і внизу база колони. Імо- 
вірно, ця традиція використання завіс  

Іл. 24 а. Вузол на завісі ківорію з мініатюри  
з євангелістами Марком і Лукою  

із Спаського євангелія
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відбилася і в особливому різновиді ко- 
лон, властивому лише візантійському  
мистецтву, — здвоєна колона, перев’я- 
зана посередині вузлом. Це підтверджу-
ється і тим фактом, що подібні колони 
використовуються переважно в місцях 
сакрального кордону, наприклад, на кі-
воріях і вівтарних огорожах.

Спорідненість вузлів на завісах 
і вузлів на здвоєних колонах можна 
проілюструвати, порівнюючи вузли у 
візантійських витворах мистецтва і ре-
альні моделі таких вузлів. Порівняємо, 
наприклад, вузол, що розглядається 
нами на завісі перед імператрицею Фе-
одорою (іл. 1, 8, 25 а), сучасну модель 
петльового вузла (іл. 25 б), фрагмент 
здвоєної колони з вузлом на мініатюрі 
літургійного сувою XII ст. з монастиря 
ап. Іоанна Богослова на Патмосі (Cod. 
707 [Roll I]) (іл. 25 в) [40, 110–111. Сat. 
64] і зразок такого вузла, зробленого з 
двох завіс (іл. 25 г). 

Уже до кінця XIV ст. пам’ять про 
походження вузла на колоні та його 
символіку поступово втрачається, його 

починають використовувати без глибо-
кого розуміння як суто декоративну де-
таль. Наприклад, на ківорії в зображен-
ні Євхаристії на візантійському воздусі 
кінця XIV ст. із церкви св. Климента 
(Богородиці Перивлепти) в Охриді (іл. 
26) [17, 61, кат. 64] вузол уже ледве на-
гадує про його реальне використання і 
навіть поміщений не на дві, а лише на 
одну колону.

Вузол на завісі в композиції з Фео-
дорою — наочний приклад перенесен- 
ня цієї колись функціональної дета-
лі в декор колон. Тривале існування 
вузлів як реальної належності завіс, а 
потім як атрибутів колон, що відокрем-
люють сакральний простір, доводить 
стійкість символічного значення таких 
перев’язей як охоронних знаків, що до-
зволяють перетнути кордон сакрально-
го лише гідним. Прохід із завісою, яка, 
висить на ньому, зав’язана вузлом, не 
був наглухо замкнутий, але й не був 
вільно відкритий — як вихід із смерті 
в Життя і як вхід у Царство Небесне. 
Сама наявність вузлів нагадувала про 

Іл. 25. Зіставлення стилізації вузлів: а) вузол на завісі, що відкривається перед  
імператрицею Феодорою в Сан-Вітале; б) вузол на моделі петльового вузла; в) вузол на колонках  

з мініатюри літургійного сувою XII ст. з монастиря св. Іоанна Богослова (Cod. 707 [Roll I]). Патмос;  
г) модель петльового вузла на двох завісах

а б в г
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можливість проходження такого кордо-
ну, але вимагала дотримання певних 
духовних і правових умов. 

Вузол на завісі перед імператри- 
цею Феодорою, що несе дари, символічно 
демонструє відкриття сакрального кор-

дону. Він звільняє композиційне місце 
для фонтана-джерела і показує можли-
вість для імператриці пройти до нього. 
Мозаїка в Сан-Вітале, створена приб- 
лизно в 546–548 роках, незадовго до 
смерті вже важкохворої Феодори (28 

Іл. 26. Причастя апостолів. Візантійський воздух XV ст. із церкви св. Климента  
(Св. Богородиці Перивлепти). Охрид
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Іл. 27. Почет Феодори (дочка і дружина полководця Велізарія). Деталь портрета імператриці  
Феодори з почтом. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, близько 546–548 років. Равенна
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червня 548 р.)11, була не лише її зви-
чайним портретом-прославлянням, а й 
своєрідним видом прохання, особливого 
моління за неї — вінценосну вкладни-
цю, що несе тягар правління і близька 
до смерті. 

Подібні прохання про моління пра-
вителів, виражені у вигляді зображен-
ня їх як тих, що приносять дари12 у ві-
втарі або поблизу нього, згодом стануть 
важливим символічним актом. Вони 
з’являтимуться не лише в монументаль- 
них творах церковного живопису, а й на  
літургійних тканинах, також призначе-
них для вівтаря (на воздухах і плаща- 
ницях), або на вході у вівтар (на катапе-
тасмах). У мозаїці з Феодорою, що при-
носить чашу Євхаристії, завіса перед 
імператрицею показує можливість вхо-
ду її у вівтар для принесення імпера-
торського дару. Про це свідчать малю-
нок завіси, об’ємний зав’язаний вузол 
на ній, жест вельможі, що відслоняє за-
вісу, і особливо акцентоване, винесене 
на передній план фонтан-джерело. 

суголосність візерунків на заві-
сі та одязі персонажів. Завершуючи 
розгляд першої завіси в сцені з Феодо-
рою, останнє, до чого хотілося б привер-
нути увагу, це те, який акомпанемент 
створюють для неї мотиви малюнків 
тканин на одязі жінок, що йдуть у про-
цесії. Нагадаємо, що завісу прикрашено 
орнаментом з пелюсток із перехрестя- 
ми — квітів-хлібів — символів Воскре-
сіння і нового життя, яке дає Христос. 
Ці знаки на завісі перегукуються із чис-
ленними повтореннями їх мотиву на 
тканинах одягу дам, що йдуть у процесії. 
Такі зображення були допустимі на той 
час в коштовному, створеному для особ- 

ливих випадків одягу, призначеному, 
наприклад, для храму або поховання. 
У одязі дам із почту Феодори символи, 
пов’язані з хлібом, імовірно, натякають 
на устремління жінок, що йдуть у про-
цесії, до Христа і до з’єднання з Ним і 
Його церквою через Причастя. У дочки 
полководця Велізарія13 (іл. 27), що про-
стує позаду імператриці, на складках 
світлого візерунчастого плаща-мафорія 
розміщено виконаний золотом символ 
квітки-хліба, що часто зображується на 
просфорах. Він знаходиться у центрі на-
кладених один на одного двох квадра-
тів, які створюють восьмиконечну зір- 
ку — символ, широко відомий з наши-
вань одягу в коптських тканинах, що 
означає зв’язок Божественного і земно- 
го світів [14, 60–61; 39, 24; 32, 202 ff), 
який також використовувався як цен-
тральна прикраса індитьї — тканини, 
що покриває вівтарний престол (іл. 7) 
[39, 30, Anm. 53], і в штампах для єв-
харистичного хліба — просфор [26, 
162 (VII–VIII ст.); 11, 94, № 193; 41, 84, 
№ 29 (пізньоантичний і ранньовізантій-
ський період)]. Інші деталі костюма до-
чки Велізарія також підтримують сим- 
волічну тему орнаментів її плаща. Її 
темно-пурпурний хітон прикрашено  
двома широкими смугами золотого ор- 
наменту, в центрі якого знаходиться 
квіткова гірлянда з червоних кольорів 
з білими основами, що нагадують бу-
тони або пелюстки мальв (іл. 28 а), він 
має ряд аналогій у коптських тканинах 
(іл. 28 б) [35, 48, kat. 25], (іл. 28 в) [14, 
138, кат. 59]. 

У третьої дами, що простує за імпе-
ратрицею, — дружини Велізарія, також 
на найвиднішому місці — на подолі 
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хітона представлено два крупні знаки  
хлібів, які ніби лежать на великих золо-
тих «підносах» (іл. 29). Символи оточені 
безліччю райських птахів, що покрива-
ють весь хітон, сам же мафорій суціль 
покривають ті самі символи у вигляді 
кругів із перехрестями (іл. 29), ідентич- 
ні з багатьма подібними квітами-хлі- 
бами (іл. 10, 13, 17–21). 

Представлена сукупність симво-
лів на тканинах одягу повторюється, 
варіюється і декларується настільки 
множинно, що здається невипадковою 
і, ймовірно, покликана вказувати на 
мету жінок, що йдуть у процесії, — рух 
до вічного життя, до з’єднання з Хрис-
том і Його церквою у Евхаристії. У по-
дібному ключі можуть бути розкриті й 
інші малюнки тканин на одязі жінок, 
адже костюм і в житті, і особливо в 
символічній мові християнської іконо-

графії міг промовисто свідчити не лише 
про соціальний статус, а й про наміри 
персонажів. 

Візерунок тканин на одязі цариці 
містить лише один елемент, спільний 
із декором тканин інших дам. Це гір-
лянда з мальв, що прикрашає широку 
золоту стрічку на подолі та бічній час-
тині її білого хітона (іл. 30). Усі інші зо-
браження в костюмі василіси, навпаки, 
виокремлюють володарку, підносячи її 
статус цариці. На розкішній пурпурній 
із золотом імператорській мантії Фео-
дори змальовано волхвів — царів, що 
приносять свої дари Христу. Їх зобра-
ження традиційні, що можна бачити 
на іншій равеннській мозаїці в Сант-
Аполлінаре-Нуово (іл. 31). Так, августа 
виокремлена з усіх присутніх не лише 
імператорськими регаліями, а й особ- 
ливою, властивою лише їй, темою цар-

Іл. 28. Орнаментальні зразки із мотивом бутонів мальви:
а) орнаментальна смуга на хітоні дочки полководця Велізарія. Деталь портрета імператриці 

Феодори з почтом. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, близько 546–548 років. Равенна;  
б) кольорова ткана стрічка-вставка з птахами і червоними квітами. Єгипет. VI–VII ст.;  

в) гірлянда з червоних квітів. Деталь кольорової квадратної вставки туніки (?). Анхим, V–VI ст.

а

б

в
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Ця тканина є полотнищем, при-
крашеним червоними, білими та сині-
ми широкими поздовжніми смугами 
(іл. 32). Тканину зображено піднятою 
і закріпленою вгорі, це, мабуть, перша 
завіса, яку поминула процесія василіси. 

Імператриця і дві придворні дами, що 
стоять за нею, першими вже пройшли 
під тканиною, а частина жіночого почту, 
що залишилася, зупинилася під полот-
нищем. Вони стоять під його покровом, 
неначе перед невидимим кордоном, що 

ственого принесення дарів волхвами, 
виконаною золотими нитками на пур-
пурному плащі. 

Зображення на її одязі ще раз на-
гадують про те, що лише вона має імпе-
раторську гідність і лише вона пройде 
далі в Святая Святих до самого Христа 
зі своїм даром. Зображення символів 
входу в сакральний простір на завісі 
перед Феодорою і загальна символічна 
тема малюнків тканин на одязі персо-

нажів, що йдуть услід за імператри-
цею, створюють контекст, який пов’язує 
воєдино вхід, до якого простує авгус-
та, а також спрямовані до спасіння і 
з’єднання із Христом наміри тих, що 
йдуть у процесії. Цариця, що несе дари 
Христу, виявляється оточеною симво-
лами Євхаристії та спасіння: попереду 
— вони існують на завісі, що відкрива-
ється; позаду — на одязі дам, які супро-
воджують августу.

2. друга завіса в сцені з Феодорою

Іл. 29. Квіти з перехрестям на одязі дам з почту Феодори. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале,  
близько 546–548 років. Равенна
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Іл. 31. Волхви, що приносять дари. Мозаїка в Сант-Аполлінаре-Нуово,  
третє десятиліття VI ст. Равенна

Іл. 30. Волхви, що приносять дари. Композиція на царській мантії Феодори.  
Деталь портрета імператриці Феодори з почтом. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале,  

близько 546–548 років. Равенна
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визначає межу, до якої вони можуть ді-
йти. Це відчуття посилюється тим, що 
жінки стоять не настільки вільно, як 
«перші дами», а впритул одна до одної, 
незважаючи на їх розкішний одяг, що 
передбачає деякий простір. Жінки цієї 
групи зображені дещо меншого зросту 
(порівняно з «першими дамами») і не 
мають на головах плащів-мафоріїв — 
плащі спущені їм на плечі. Уся група 
складається з п’яти дам, що стоять у 
шаховому порядку, при цьому їх облич-
чя змальовано на одному рівні й чита-
ються загальною плямою. У всіх цих 
композиційних прийомах передається 
узагальнене сприйняття персонажів, 
що стоять у кінці процесії, і виокрем-
лення їх у групу з акцентовано нижчою 
ієрархічною значущістю. Як можна ба-
чити, цей рівень ієрархії візуально має 
чітко окреслену межу: у просторі ком-
позиції — це полотно завіси, що висить 
над цією групою жінок.

Таким чином, друга завіса в сцені 
з Феодорою, як і перша, є знаком, що 
визначає ієрархію як персонажів, так і 
всього простору, де вони перебувають. 
Це дає важливий матеріал для спо-
стереження різних, пов’язаних із заві-
сами, символічних уявлень. Усі вони 
здебільшого належать до встановлення 
певних умовних кордонів — ієрархічно-
го зонування простору. 

Визначивши семантичну роль за-
віс у композиції, можна спостерігати, 
як саме здійснювалося зонування. Це 
може дати цікаві результати, оскільки 
у візантійському мистецтві ми знаємо 
безліч прикладів, що ілюструють, як 
кріпилися та функціонували різні за-
віси. Їх зображення можуть відсилати 

до певних ритуалів, стаючи цінним іс-
торичним джерелом.

У палацовому етикеті роль завіс, 
що зонували простір, набула величез-
ного значення при обрядах введення 
до царя різних осіб [1, 22, прим. 1]. За- 
віси, як і ті, що представлені в сцені з 
Феодорою, були двох видів: що підніма- 
ються вгору, і, на противагу першим, 
розсувні на два боки. «Біля завіс стояли  
особливі чиновники, що розсували і під-
німали їх» [1, 22, прим. 1]. Існування 
пов’язаних із завісами різних ритуалів, 
а також виникнення спеціальної по-
сади для їх виконання роз’яснює необ-
хідність у композиції з Феодорою вель- 
можі, що відводить убік завісу перед ца- 
рицею. Сановники, що вводилися до ба-
зилевса, впускалися через завіси згідно 
з їх рангом, а підрозділи їх чинів нази-
валися терміном, що вживався як назва 
самої завіси, — «βʼλον» [1, 22, прим. 1, 
44, 52, 62, 120, 169–170). Наприклад: 
«νεύει ʼ πραιπόσιτος τʼ ʼστιαρίʼ τʼ τʼν 
χρυσʼν βέργαν κατέχοντι, καʼ ʼξέρχεται καʼ 
εʼσάγει βʼλον αʼ, τοʼς μαγίστρους. καʼ πάλιν 
διʼ νεύματος τοʼ πραιποσίτου ̓ ξέρχεται ̓ τερος 
ʼστιάριος, καʼ εʼσάγει τʼ αʼτʼ σχήματι βʼλον 
βʼ, τοʼς πατρικίους. καʼ πάλιν διʼ νεύματος 
τοʼ πραιποσίτου ̓ ξέρχεται ̓  ̓ τερος ̓ στιάριος, 
καʼ εʼσάγει τʼ αʼτʼ σχήματι βʼλον γʼ, τοʼς 
συγκλητικοʼς, καʼ ̓ πλʼς ̓ σα ̓ ν βʼλα ̓ χει…» 
[29, (Lib. 1.84–2.56) 568. Line 1–8], бук-
вально «препозит дає знак воротареві 
(остіарію), що тримає золотий жезл, і він  
випускає, представляє завісу першу — 
магістрів, і далі, за знаком препозита, 
інший воротар випускає і вводить згідно 
із цією ж формою завісу другу — патри-
кіїв, після чого, за знаком препозита, 
ще один воротар випускає і репрезентує 
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завісу третю — синклітиків, і так само 
стільки завіс, скільки є…» (переклад 
наш. — Ю. М.). Завіса, що піднімалася 
вгору, як та, що зображена над дамами 
з почту Феодори, використовувалася 
для урочистих обрядів і слугувала не 
лише для відділення певного простору, 
а й розцінювалася як різновид покрову. 
Так, у «Обряднику...» описано випадок, 
коли для прийому послів були спеці-
ально поставлені дві срібні штанги для 
піднімання завіси, під якою під час 
прийому стояв почет послів (ʼστησαν δʼ 
κάτωθεν τοʼ αʼτοʼ βήλου) [1, 23, прим. 1]. 
Цей випадок робить зрозумілим зобра-
ження жінок із почту Феодори, що сто-
ять під завісою і одночасно наче перед 
нею: їхнє розташування — не компози-
ційна умовність, а, радше, реалія обря-

ду, коли край піднятої завіси-покрову 
був межею, що визначає їх статус і со-
ціальне становище. Так, на малюнку 
мозаїки добре помітні виділені зеленим 
кольором штанги-колони, що підтриму-
ють підняту вгору завісу, яка покриває 
придворних дам (іл. 32).

Таким чином, жінки під завісою є 
хоча менш значущими, ніж наближе-
ні до імператриці дами, проте також є 
важливими у складі ходи й почту імпе-
ратриці. Відділення їх завісою вирішує 
одразу декілька завдань: 1) демонструє 
їх статус на нижчому рівні ієрархії по-
рівняно з «першими дамами»; 2) але 
водночас вказує все-таки на ту велику 
честь, що віддається їм завісою; 3) відо-
кремлює їх від зони, наближеної до вів- 
тарного входу; і 4) визначає кордон, до 

Іл. 32. Завіса над дамами з почтом імператриці Феодори. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, 
близько 546–548 років. Равенна
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якого вони можуть дійти. Аналогічні 
права — почесні, але посвоєму обмеже-
ні, ймовірно, мали знатні юнаки зі щи-
тами і списами в композиції з Юстині-
аном. Вони також представлені тісною 
групою з п’яти персон, що символічно 
може означати множину, їхні фігури 
менших розмірів, і останні з них виве-
дені за межі ківорію (плече останнього 
перекрито дальньою колонкою ківорію). 
Імовірно, як і п’ять жінок з почту Фео-
дори, ці юнаки в почті Юстиніана віді-
гравали важливу роль для організації 
пишноти ритуалу і створення особли-
вого, властивого візантійському дво-
ру ореолу божественності імператора 
під час його ходи, але мали обмежен-
ня в доступі до вівтаря. Усі ці деталі, 
поза сумнівом, внесені до мозаїки для 
створення ще більшого ефекту услав-
лення імператорської гідності цар-
ствених осіб, що передусім було важ- 
ливе для самих замовників мозаїки. Зо-
крема, імператриця Феодора ретельно 
стежила «за дотриманням усіх тонко-
щів» ритуалу та почестей, що повинні 
були їй віддавати [6, 78]. Останнє збі-
галося і з характеристикою Юстиніана, 
який, як відомо, «уславився честолюб-
ством і завзятістю у возвеличуванні 
себе і самого титулу імператора ромеїв, 
оголосивши самодержця «ісапостолом», 
тобто «рівним апостолам»...» [6, 59]. Для 
порівняння достатньо нагадати, що сто-
літтям пізніше в аналогічній за змістом 
мозаїці «Дарування привілеїв Констан-
тином IV» серед почту, що супроводжу-
вав імператора, група з менш значущих 
персонажів у вигляді знатних юнаків зі 
списами відсутня, а сам імператор зоб- 
ражений уже без корони.

Як відомо, найславетніша промо-
ва імператриці Феодори, що врятувала 
і Юстиніана Великого, і всю імперію, 
була виголошена, коли августа відмо-
вилася тікати з охопленої повстанням 
столиці. Прокопій Кесарійський так пе-
редає її звернення до імператора і його 
наближених: «На мою думку, втеча, на-
віть якщо й дарувала коли-небудь по-
рятунок і, можливо, подарує його зараз, 
негідна. Неможливо уникнути смерті, 
але для того, хто хоч раз царював, бути 
втікачем нестерпно. Щоб мені не по-
збутися цієї порфіри, не дожити до того 
дня, коли зустрічні не назвуть мене ца-
рицею! Якщо ти прагнеш врятуватися 
втечею, базилевсе, це не важко. У нас 
багато грошей, і море поряд, і кораблі є. 
Але дивись, щоб тобі, врятованому, не 
довелось надати перевагу смерті перед 
порятунком. Мені подобається давній 
вислів, що царська влада — найкращий 
саван» (Прокопій Кесарійський. Війна 
з персами. I, 24, 36–37) [ЕлРес 5]. Звер-
німо увагу на останнє речення, яке, як 
видається, найкраще ілюструє портрет 
Феодори в Сан-Вітале, — усі деталі 
його передають останні слова імпера-
триці: «καλʼν ʼντάφιον “ʼ βασιλεία ʼστί”» 
(буквально «добрим саваном «царство/
царська влада є» <переклад наш. —  
Ю. М.>). Вони звучать як непохитне пе-
реконання, висловлене в хвилину смер-
тельної небезпеки. На портреті августа 
йде до Христа у величезній розкішній 
порфирі, де вишито царів, що прино-
сять дари. А сама вона також прямує до  
вівтаря з даром; почет ж позаду неї на-
голошує на її царській гідності. І порт- 
рет, і слова Феодори показують, що її 
найвищим і найглибшим бажанням 
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був перехід до Христа в її головному 
служінні — царській владі. До часу 
створення мозаїки Феодора вже була 
близька до смерті, тому можна сказати, 
що її портрет свідчить не лише про ім-
ператорський ритуал піднесення дарів, 
а й про її бажання перейти в світ інший 
до Христа в царському статусі. 

Імператриця Феодора вшанову-
ється православною церквою як свята, 
пам’ять її відзначається разом із її чо-
ловіком Юстиніаном Великим 27 лис-
топада (14 листопада за старим стилем) 
[ЕлРес 6].

Висновки. Дві тканини в знаме- 
нитій мозаїці з Феодорою: одна, що 
відкриває прохід перед імператрицею, 
інша — що покриває частину її почту, 
як найбільш пластичний і гнучкий ма-
теріал дозволили надзвичайно точно 
передати всі нюанси й тонкощі того-
часної ієрархії. Можна сказати, що тка-
нини в цій мозаїці стали унікальною 
символічною мовою, яка використову-
валася як при дворі й у храмі, так і в 
іконографії. Розшифрування цієї мови 
в іконографії дає нам живі картини то-
гочасних ритуалів.

1 Під «красними вратами» Д. О. Беляєв має 
на увазі те, що називається по-грецьки «ʼ ʼραία 
πυλή», тобто, як сьогодні б сказали, прекрасні 
врата. Це були врата західного входу до Св. Со-
фії Константинопольської.

2 Ця ніша називалася мітаторій або мута-
торій, який не можна плутати з іншим ниж-
нім імператорським мітаторієм, де цар слухав 
службу і з якого проходив до правих дверей вів- 
таря [10, 40].

3 Ми наводимо тут наш переклад, «ʼστέον, ̓ τι 
τʼ ̓ μέρʼ τʼν φώτων τοʼ βασιλέως Μιχαʼλ προσφέροντος 
τʼ ʼκκλησίʼ ποτήριον χρυσοʼν ʼκ λίθων τιμίων καʼ 
μαργάρων ̓ μφιεσμένον, τʼ μʼν ποτήριον προς τάξει τοʼ 
βασιλέως Μιχαʼλ σπαθάριος καʼ χρυσοεψητʼς ̓ βάσταζε, 
τʼ δʼ ποτηροκάλυμμα σιλεντιάριος, περιπατοʼντες 
ʼναμεταξʼ τʼν δύο μαγίστρων. καʼ τʼν ʼγίων θυρʼν 
πλησίον γενόμενος ʼ βασιλεʼς ʼρεν τʼ ποτήριον, καʼ 
εʼσελθʼν εʼς τʼ θυσιαστήριον τέθεικεν αʼτʼ εʼς τʼν ̓ γίαν 
τράπεζαν. ʼ δʼ πατριάρχης λαβʼν τʼ ποτηροκάλυμμα 
ʼπʼ τοʼ σιλεντιαρίου ʼπέδωκεν αʼτʼ τʼ βασιλεʼ. ʼ 
δʼ βασιλεʼς ̓ πέθηκεν αʼτʼ ̓ ν τʼ ̓ γίʼ τραπέζʼ» [29, 
631.7–631.17].

4 Ми визнали за необхідне представити свій 
переклад, оскільки попередній [10, 171] не да-
вав точної інформації про дії, які здійснювали-
ся з дарами, і термін «ποτηροκάλυμμα», який тра-
диційно позначає тканину, що покриває чашу, 
був перекладений не точно як «покришка».

5 До винятку в цьому правилі, зроблено-
му для царських осіб, також привертає увагу 
В. А. Троїцький, оскільки згідно з відомостями 
«Обрядника візантійського двору», імператор 
зазвичай покладав дари прямо на престол 
[36. Col. 164–165], дивись також [25, 376–377,  
прим. 2].

6 Я висловлюю щиру вдячність докторові 
мистецтвознавства, професорові відділення іс-
торії і теорії мистецтва історичного факультету 
Московського державного університету Ользі 
Сигізмундівні Поповій за консультацію стосов-
но цього питання.

7 Про ці завіси, зображення на них і роз-
ташування самих тканин у вівтарі відомо з їх 
опису, зробленого візантійським поетом Пав-
лом Силенціарієм у поемі «ʼκφρασις τοʼ Ναοʼ τʼς 
ʼγίας Σοφίας», що описує опорядження інтер’єру 
Великої Церкви близько 563 р., див. [37, Col. 
2.119–2.158]. На підставі аналізу рядків поеми, 
що описують завіси, А. А. Ієрусалімська зробила 
реконструкцію їх іконографії [9, 8–19]. Грець-
кий текст і переклад російською мовою рядків 
про вівтарну огорожу і катапетасму представ-
лені так само в роботі Т. М. Васильєвої [4, 132–
141]. Щодо згадки в поемі Павла Силенціарія 
тканин над престолом св. Софії Константино-
польської, в науці усталилися дві думки, учені 
визначають ці тканини як індитью престолу 

Примітки:



ЮЛІЯ МАТВєєВА ■   213

[27, 697; 23, 350–352; 34, 165–171; 15, 164; ЭлРес 
3] або вважають описані тканини завісами [30, 
(«Ecclesia s. Sophia»), LXV; 9, 8–19; 4, 127–141; 
16]. О. М. Лідов представлений в обох групах, 
оскільки в 2-ій роботі автор не зазначає відмо-
ви від первинної думки). Детальніше про проб- 
леми перекладу уривка про тканини в поемі  
Павла Силенціарія і аналіз оригінального 
тексту щодо традицій завішування див. [20, 
91–94].

8 Один приклад, коли хрестоподібні квіти 
з перехрестям зображені пурпурного кольо-
ру, представлено в зібранні коптських тканин 
Державного музею образотворчого мистецтва 
ім. О. С. Пушкіна, Москва, РФ, див.: Лечицкая, 
2010. — С. 134. — Кат. 56.

9 Євангеліст Марк. Мініатюра з візантійсько-
го рукопису (Четвероєвангеліє) другої половини 
XI ст. (103v. ГИМ, Син. гр. 518). Наводиться за: 
[21, 28, іл. 28].

10 Вузол на завісі ківорію з мініатюри з єван-
гелістами Марком і Лукою із Спаського єванге-
лія (Євангельських читань) першої половини 
XIII ст. з Ярославля (Ярославський музей, № 
15690). Наводиться за: [21, 267, іл. 194].

11 Імператриця померла від раку після страш-
них мук, див. [6, 78].

12 Мозаїки Сан-Вітале з принесенням да-
рів Юстиніаном і Феодорою — найдавніший 
відомий в іконографії приклад цієї теми, див.  
[5, 122].

13 Фл�вій Веліз�рій (Веліса�рій) (лат. Flavius 
Belisarius, греч. Φλάβιος Βελισάριος; ок. 505 — бе-
резня 565) — візантійський воєначальник часів 
імператора Юстиніана Великого. Консул 535 р. 
Один з найславетніших полководців візан-
тійської історії. У 540 р. він звільнив Равенну 
від остготів. У портреті з Юстиніаном розташо-
ваний поряд з імператором зліва (іл. 2), див. 
[ЭлРес 4; 6, 72–75].
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ді Сант-Аполлінаре-ін-Класе, друга половина 
VII ст. Равенна.
4. Розташування сюжетів на центральній і біч- 
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11. Кошик з хлібами і риба — символічне зо-
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крипта Люцина II ст. Рим.
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Мельхиседека і Авраама» в Сант-Аполлінаре-ін-
Класе: у центрі чітко окреслені хрести в кругах.
13. Хліби в сцені «Жертвопринесення Авеля 
і Мельхиседека» в Сан-Вітале, в центрі чітко 
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14. Саркофаг архієпископа Теодора. Сант-
Аполлінаре-ін-Класе. Равенна.
15. Мінералізований хліб, знайдений у Помпе-
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Державний музей образотворчих мистецтв імені 
О. С. Пушкіна, № КТ 491. 
18. Три квітки з перехрестями і павичі, що три-
мають гірлянду, яку так само вінчає квітка. Роз-
пис склепу «на землі Туру». IV ст. Херсонес.
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довкола центрального склепіння в мавзолеї 
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регістрів).
20. Круги та квіти з перехрестями на завісах 
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Аполлінаре-Нуово, третє десятиліття VI ст. Заві-
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21. Квіти з перехрестями на олтарній завісі з 
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22. Апостоли і чаша з птахами, що п’ють. Мавзо-
лей Галли Плацидії, друга чверть V ст. Равенна.
23. Євангеліст Марк. Мініатюра з візантійсько-
го рукопису (Четвероєвангеліє) другої половини 
XI ст. (103v. ГИМ, Син. гр. 518); а) вузол завіси 
на дверях. Деталь мініатюри з візантійського ру-
копису (Четвероєвангеліє) другої половини XI ст. 
із зображенням євангеліста Марка (103v. ГИМ, 
Син. гр. 518).
24. Євангелісти Марк і Лука. Мініатюра із 
Спаського євангелія (Євангельських читань) 
першої половини XIII ст. з Ярославля (Ярослав-
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XV ст. з церкви св. Климента (Св. Богородиці 
Перивлепти). Охрид.
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ній апсиді Сан-Вітале, бл. 546–548 рр. Равенна.
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мальви: а) орнаментальна смуга на хітоні до-
чки полководця Велізарія. Деталь портрета 
Феодори з почтом. Мозаїка у вівтарній апсиді 
Сан-Вітале, близько 546–548 років. Равенна; 
б) кольорова ткана стрічка-вставка з птаха-
ми і червоними квітами. Єгипет. VI–VII ст.;  
в) гірлянда з червоних квітів. Деталь кольорової 
квадратної вставки туніки (?). Анхим V–VI ст.
29. Квіти з перехрестям на одязі дам з почту  
Феодори. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, 
близько 546–548 років. Равенна.

30. Волхви, що приносять дари. Композиція на 
царській мантії Феодори. Деталь портрета імпе-
ратриці Феодори з почтом. Мозаїка у вівтарній 
апсиді Сан-Вітале, близько 546–548 років. Ра-
венна.
31. Волхви, що приносять дари. Мозаїка в Сант-
Аполлінаре-Нуово, третє десятиліття VI ст. Ра-
венна.
32. Завіса над дамами з почтом імператриці  
Феодори. Мозаїка у вівтарній апсиді Сан-Вітале, 
близько 546–548 років. Равенна.



СКУЛЬПТУРНЕ ОПОРЯДЖЕННЯ  
УКРАїНСЬКИХ БАРОКОвИХ ІКОНОСТАСІв 

ЯК вІЗУАЛЬНА ПРОПОвІДЬ

СВІТЛАнА ОЛЯнІнА

У  добу Бароко обрамлення са- 
 крального образу починає ві-

дігравати провідну роль в опорядженні 
українських храмів. Властиве бароковій 
поетиці й риториці осмислення обрам-
лення як метафори, що виявляла прихо-
вані смисли зображення, роз’яснювала 
та розширювала його контекст [38, 45, 
46], було сприйняте українською куль-
турою XVII ст. і стало імпульсом для 
розвитку іконної рами. Відтоді рама, 
окрім свого прямого призначення ви-
значати межі твору та відділяти його 
від навколишнього простору, стає важ-
ливим інструментом пізнання істини, 
закладеної в сакральне зображення. 
Пишне різьблене обрамлення, ефектно 
оздоблюючи ікону, водночас містить 
систему символів, що складаються в 
текст, у якому акцентовані найважли-
віші аспекти значень образу, і в такий 
спосіб рама стає елементом проповіді. 
Від цього моменту іконостас, який із се-
редньовіччя виконував функцію лише 
багатоярусної опори для комплексу 
ікон, починає сприйматися як складна 

єдина рама. Його різьблене опоряджен-
ня збагачується завдяки розширенню 
репертуару орнаментальних мотивів, із 
їх зіставлення формуються композиції, 
які у своїй сукупності репрезентують 
певну символічну програму, перетворю-
ючи іконостас на унікальний твір пра-
вославного візуального богослов’я.

Саме в контексті означених змін 
у сприйнятті ролі оформлення кон-
струкції іконостаса в його опоряджен-
ні з’явилися скульптурні зображення 
ангелів. Їх репертуар складався з дво-
крилих голів ангелів, які традиційно 
іменуються херувимами, цілофігурних 
ангелів, одягнених у довге вбрання або 
драпірованих тільки гіматієм, а також 
крилатих фігурок напівоголених не-
мовлят, у інтерпретації яких автори 
розходяться. Найчастіше їх визначають 
як путто [29; 32, 49; 22, 326; 3, 368; 55], 
рідше — як ангелів [5, 169; 23, 5] або хе-
рувимів [46, 74].

Скульптурні ангели не були обо- 
в’язковою частиною програми іконоста-
сів, їх кількість і місце розташування 
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варіювалися, часто вони взагалі від-
сутні. Ця обставина, а також їх об’ємне 
виконання та репертуар, характерний 
для барокової декорації, сформували 
хрестоматійний погляд на скульптури 
ангелів у іконостасі як частину його  
художнього оформлення, тож вони ана- 
лізуються в контексті стилістичних кон- 
цепцій [6, 119, 121, 154; 2, 387; 15, 
133]. Таким чином, підхід до вивчен-
ня скульптурного опорядження іконо-
стасів традиційно обмежується сферою 
позитивістських описів іконографічних 
деталей і зовнішніх ознак. Однак, не-
зважаючи на очевидність стилістично-
го запозичення цих форм і значущості 
у створенні пластичного образу бароко- 
вого іконостаса, фокусування уваги ли- 
ше на художніх особливостях скульптур 
ангелів не може дати цілісного уявлен-
ня про суть цього явища, позаяк зали-
шає за межами дослідження інші важ-
ливі аспекти їх значень.

Необхідність проаналізувати ці об-
рази з іншого погляду виявляється ціл-
ком наочною вже при спробі осмислити 
їх не ізольовано, а як частину образо- 
творчої концепції іконостаса в цілому. 
Так, при уважному розгляді схем розпо- 
ділу ангельських образів у декорі стає 
зрозуміло, що в низці випадків їх роз-
ташування складно обґрунтувати лише 
завданням художнього оформлення. 
Крім того, скульптури, що вводилися 
в іконостас, тільки умовно можна вва-
жати частиною орнаментальних ком-
позицій, адже вони не є їх елементами, 
а існують на їх фоні або обрамлюються 
ними. Привертають увагу розбіжності 
в кількісному співвідношенні різних 
груп скульптурних образів і часі їх  

появи в іконостасах. Зокрема, об’ємні  
голови ангелів з’являються раніше ін-
ших подібних мотивів. Вони відомі з 
другої чверті XVII ст. і незмінно наяв-
ні в декорі іконостасів протягом дослі-
джуваного періоду, залишаючись най-
численнішою групою. Ростові ж фігури 
ангелів у оздобленні українських іко- 
ностасів — рідкісніше й, судячи з усьо-
го, пізніше явище. До середини XVIII ст.  
їх тіла прикриває довге вбрання і лише 
з другої половини XVIII ст. іконоста- 
си починають заповнюватися фігурами 
напівоголених крилатих немовлят, а та-
кож ангелів, огорнутих тільки гіматієм, 
що є характерним прийомом для баро-
кової стилістики. Зазначені особливості 
оздоблення іконостасів ангельськими 
скульптурами неможливо пояснити 
просто стилістичним запозиченням і де-
коративними завданнями. Отже, при-
чини, репертуар і логіка розміщення 
ангелів могли мати інші ідейні засади, 
пов’язані, напевно, з їх символікою.

Той факт, що ця група зображень 
мала смислове навантаження в програ- 
мі декору іконостаса, навряд чи можна 
ставити під сумнів. Аргументом на ко-
ристь цього є те, що частина з них (якщо 
не брати поки що до уваги фігури, які 
можуть бути названі путто) — це об-
рази сил небесних. Властиве ангелам 
коло символічних значень не скасову-
ється декоративними функціями, особ- 
ливо, якщо йдеться про різьблених ан-
гелів у іконостасі — найважливішому 
літургійному об’єкті в інтер’єрі храму, 
концепція образного втілення якого 
глибоко символічна [44; 45, 317–330]. З 
огляду на це, не тільки логічно бачити 
в розміщених у ньому скульптурах ан-
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гелів смисловий бік, а й поставити пи-
тання про те, яке саме із властивих їм 
значень домінувало в цьому випадку. 
Спроби докладно розглядати це питан-
ня, наскільки нам відомо, поки не ро-
билися, але й зараз уже зрозуміло, що 
осмислення суті ангельських скульптур 
у декорації іконостаса можливе тільки в 
контексті його іконографії та структури. 
З ідеєю іконостаса пов’язана, ймовірно, 
і логіка розміщення ангелів, підпоряд-
кована загальному задуму.

Тому в цій статті буде зроблено 
спробу розглянути один із найцікаві-
ших і найменш вивчених аспектів те- 
ми — про змістовний бік скульптурно-
го оздоблення українського іконостаса 
XVII–XVIII ст.

Для розуміння ролі скульптурних 
образів ангелів, які заповнили іконо-
стаси періоду Бароко, необхідно згада- 
ти про набагато давнішу традицію, що  
позиціонується за межею художніх сти- 
лів, але лежить в основі концепції іконо-
стасного оформлення. Ідеться про ста- 
розаповітну практику вводити образи 
херувимів у декорацію Святая Святих.

Як відомо, херувими в текстах про-
рочих видінь згадуються неодноразо-
во, але відомості про них вкрай скупі.  
У них вони постають крилатими небес-
ними істотами, найбільш наближени-
ми до Бога. Серед їхніх функцій най-
частіше згадується про призначення 
служити Йому сидінням (епітет Бога —  
«Той, що сидить на херувимах») і за-
собом пересування: «сів на херувимів 
і полетів» (Єз. 10; 43:2–5; 1 Царів 4:4;  
2 Царів 22:11; Пс. 17:11 та ін.). У контек-
сті дослідження надзвичайно важли-
во наголосити на існуванні містичного 

зв’язку між явленням Бога і херувима-
ми. Найважливішою вказівкою на цей 
зв’язок є опис Скинії Заповіту, в якому 
Бог встановлює місце Богоявлення над 
золотою покришкою Ковчега між двома 
скульптурними зображеннями херуви-
мів (Вих. 25: 18–22; Чис. 7:89). 

Текст, який сповіщає про облашту-
вання Скинії, має ключове значення  
для розуміння іконографічного та про-
сторового задуму Святая Святих. У ньо- 
му описано старозаповітне правило 
оформлення сакрального локусу, в яко-
му головне місце відведено образам хе- 
рувимів. Їх зображення на покришці 
Ковчега Завіту і на Завісі Святая Свя-
тих (Вих. 26:31; 36:35) постають як зри-
мий символ присутності невидимого Бо- 
га, слугують своєрідним обрамленням 
місця Теофанії, яке вони охороняють  
(3 Царів 8:6–7) і, водночас, є маркера-
ми, що вказують на це місце. Про те, 
що в програмі оформлення сакрального 
простору за херувимами незмінно за-
кріплюється першорядна роль, опові-
дає опис храму Соломона. Згідно з ним, 
у Єрусалимському храмі їх зображення 
розміщувалися вже не тільки в Святая 
Святих і на Завісі, а й на внутрішніх 
і зовнішніх стінах, а також на дверях 
храму (3 Царів 6:23–35).

Сформоване в старозаповітній істо-
рії уявлення про принцип оформлення 
сакрального локусу, фактично перетво-
рюється на образ-парадигму1, зберіга-
ється в духовній культурі та здобуває 
своє продовження в християнстві. Свід-
ченням цього є візантійська традиція 
вводити образи херувимів у оформлен-
ня вівтарних огорож [8, 421; 35, 328]. 
Збережені пам’ятки показують, що в 
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XI–XIV ст. зображення херувимів роз-
міщували у верхній частині темплону, 
іноді замикаючи ними ряд ікон, що зна-
ходився там (іл. 1, 2) [21, 343–347]. Хе-
рувимами могли фланкувати і сам тем- 
плон, розміщуючи їх на зовнішніх гра-
нях передвівтарних стовпів [35, 328]. 
Питання про те, чи вводилися ці зобра-
ження як частина іконографії вівтар-
них огорож, залишається відкритим, 
але те, що вони могли сприйматися як 
програмний іконний образ, уже заува-
жено в літературі [21, 346].

Питання про сенс херувимів на вів- 
тарних огорожах XI–XIV ст. недавно по-
рушив О. Лідов. Спираючись на слова 
св. Германа Константинопольського 
(VIII ст.), який символічно уподібню-
вав косміт (архітрав) вівтарної огоро-
жі покришці Ковчега Заповіту, він ро-
бить висновок, що розміщені на косміті  

херувими повинні були «акцентувати 
сенс вівтаря як Святая Святих і Ковче-
га, що зберігає святиню» [21, 345–346].

З розвитком у східнохристиянсько- 
му світі багатоярусного іконостаса хе-
рувими й далі вводяться у його струк-
туру. Із їх різьблених або карбованих 
зображень формується окремий завер- 
шальний ярус, там вони можуть чергу-
ватися з іконами праотців [13; 8, 427].  
Збереженими прикладами такого опо- 
рядження є іконостас Софійського собо-
ру в Новгороді 1528 р. (іл. 3), іконостас 
Троїцького собору Троїце-Сергієвої лав-
ри (РФ) XV–XVII ст. (іл. 4). Формування 
із херувимів горішнього безперервного 
ряду викликає асоціацію з балкою архі- 
трава і відсилає до візантійських ком-
позиційних зразків. Водночас поєднан- 
ня шестикрилих ангелів з іконами пра-
отців вказує, що старозаповітний кон-

Іл. 1. Темплон церкви Санта Марія ін валле Поркланета в селищі Росіоло в Арбуццо  
(Італія). Фрагмент. Середина ХІІ ст.
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Іл. 2. Вівтарна огорожа. «Біла церква» в селищі Каран  
(Сербія). XIV ст. Світлина О. Лідова
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текст, судячи з усього, був присутній в 
осмисленні ярусу із херувимів. Це до-
зволяє зробити припущення, що херуви-
ми були перенесені до середньовічного 
іконостаса з їх старозаповітним сенсом 
вказувати на Святая Святих храму. 

Разом з тим, у тогочасних іконоста-
сах за допомогою зображень херувимів 
вирішуються також завдання художньо- 
го оформлення, що вже відзначено в лі-
тературі [13, 492]. Слід зауважити, що 
сама ідея тісної взаємодії смислової та 
оздоблювальної ролі херувимів не була 
принципово новою, вона прочитується 
ще в опису храму Соломона: «І на всіх 
стінах храму навколо зробив різьблені 
зображення херувимів із пальмових де- 
рев і квітів, що розпускаються, всереди- 
ні і ззовні» (3 Царів 6:29), проте тут ми 
бачимо введення особливої образотвор- 
чої формули. Формування з великої 
кількості повторюваних елементів (ше- 
стикрилих ангелів) довгого ряду ство-
рювало ефект орнаментального оздоб- 

лення, чим наголошувалася важли- 
вість декоративної ролі херувимів у іко-
ностасах.

В Україні не збереглися іконоста- 
си, які б увінчували ряди з різьблених 
херувимів. Однак спільність організа-
ції середньовічних іконостасів східно- 
християнського світу на основі візан-
тійського прототипу дозволяє допуска- 
ти існування подібних пам’яток і в 
українських землях раніше XVII ст. На 
користь цього припущення свідчить 
розпис 1648(?) р. привівтарної стіни в 
церкві Параскеви в Радружі (Польща), 
сюжети якої є продовженням програми 
іконостаса. Завершальний регістр роз-
пису складається з низки ликів ангелів 
і орнаментальних пальмет (іл. 5) [36, 
467]. Цілком імовірно, що відлунням 
цієї ж традиції є низка крилатих голів 
ангелів у молитовному ярусі іконоста-
са 1629–1638 років Успенської церкви 
Львова, який зараз знаходиться у Ве-
ликих Грибовичах (іл. 6).

Іл. 3. Ярус праотців. Фрагмент іконостаса Софійського собору в Новгороді (РФ). 1528 р.

Іл. 4. Горішня частина іконостаса XV–XVII ст. Троїцького собору Троїце-Сергієвої лаври (РФ)
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Іл. 5. Розпис привівтарної стіни церкви Параскеви в Радружі (Польща). 1648? р.

Іл. 6. Молитовний ярус іконостаса Успенської церкви м. Львова, зараз  
у Великих Грибовичах. Фрагмент. 1629–1638 роки
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Обидва приклади свідчать, що 
структура українського іконостаса пер-
шої половини XVII ст. ще могла вміща-
ти лінійний ряд із образів херувимів, що 
сходить до візантійської композиційної 
схеми. Однак іконографічний контекст, 
у який введено ряди херувимів у збере-
жених українських пам’ятках, відрізня-
ється від відомого за північноросійськи-
ми іконостасами. 

Зупинімося тут на реконструкції 
значення цих ангельських образів із 
огляду на те, що, хоча витримування 
ними лінійного ряду відсилає до візан- 
тійської традиції й старозаповітних сен- 
сів, однак херувими опинилися в ново-
му програмному оточенні, що повин- 
но було істотно доповнити їх зміст. 
З’ясування значень цих образів важли- 
ве також тому, що, хоча херувими тут 
ще не скульптурні, якими вони стануть 
до середини XVII ст., їх смислова функ-
ція не відразу проглядається за деко- 
ративною роллю — тенденція, яка до-
сягла своєї кульмінації в наступному 
столітті. Достатньо зазначити, що в 
Радружі лики ангелів чергуються не з 
іконами, а з пальметами, в Успенсько-
му іконостасі херувими введені не як 
самостійний ангельський ряд, а як до-
поміжний мотив у обрамленні — вони 
заповнюють ті ділянки конструкції, які 
в інших іконостасах того ж часу декоро-
вано різьбленими розетками. До того ж 
херувими зображені не шестикрилими, 
відповідно до візантійської традиції, 
а двокрилими, якими вони постають у 
мистецтві Ренесансу, ставши трансфор-
мацією античного мотиву путто [52]. 
Тобто, ще не отримавши об’ємних баро-
кових форм, херувими в цих пам’ятках 

цілком можуть розглядатися як деко-
ративний мотив, незважаючи на те, що 
введені в систему іконних зображень і 
мають символічний сенс.

Для виявлення значення херуви-
мів у цих композиціях звернімося спо-
чатку до іконостаса Успенської церкви 
Львова. Тут спостерігаємо приклад пе-
реміщення херувимів із горішнього ре-
гістра в середній, молитовний ярус іко-
ностаса. Зображення ангельських голів 
формально лише декорують трикутної 
форми проміжки між іконами апосто-
лів, Богородиці та Іоанна Предтечі, а 
також кутові ділянки над центральною 
іконою, що є рідкісним іконографічним 
варіантом «Спаса у славі» [1]. Фактич-
но ж — оскільки херувими розміщені в 
молитовному ярусі — вони є частиною 
сцени небесного моління2.

Осмисленню іконографії Деісуса із  
центральним образом Христа у «славі»  
(«Спас у славі») присвячено низку дослі-
джень, які тлумачать зміст цієї програ-
ми як зображення Останньої Теофанії, 
що нагадує про прийдешнє пришестя 
Христа-Судді з пристоячим йому сонмом 
святих — свідків Його слави і прохачів-
молільників за людство [18; 45; 8; 21, 
356–401]. В іконостасі Успенської церк-
ви Львова образи безтілесних сил при-
сутні не тільки в межах живописного 
поля центральної ікони, а й винесені 
за її межі, охоплюючи весь молитовний 
ряд. Таким чином, херувими візуально 
об’єднують розміщені в цьому ярусі іко-
ни в одну композицію, наголошуючи, 
що всі образи знаходяться в єдиному 
смисловому просторі з іконою «Спас у 
славі». Оскільки складена система об-
разів, представляючи одну з версій іко- 
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нографічної програми молитовного чи- 
ну зі «Спасом в силах», розкриває ту са- 
му тему Другого Пришестя, образи хе-
рувимів у цій програмі (не тільки ті, 
що оточують образ Спасителя на цен-
тральній іконі, а й ті, що розміщені між 
іконами ярусу) — теофанічні за своєю 
природою, позаяк у своїй сукупності ста- 
новлять славу божественного явлення.

У церкві Параскеви в Радружі ряд 
ангельських ликів, скомпонований у ви-
гляді орнаментальної стрічки, посідає 
традиційний горішній регістр. Він слу-
гує підґрунтям для двох ангелів, що сто-
ять вище, які розгорнули плат із зобра-
женням Нерукотворного образу Христа 
(Мандиліоном), з боків від яких зобра-
жені світила. Докладний аналіз змісту 
цієї композиції заслуговує на спеціаль-
не дослідження, що не є завданням цієї 
роботи, однак висловлю припущення, 
що її задум також був пов’язаний із те-
мою Майбутнього віку і Останньою Тео- 
фанією. На можливість такої інтерпре-
тації вказує те, що Мандиліон, який у 
візантійській традиції осмислювався як 
образ Втілення [50, 24–32] та Євхарис-
тичної Жертви [4], окрім того, мав тео-
фанічний сенс [20, 125; 21, 382]. Водно-
час символічні аспекти образу містили 
есхатологічні асоціації, що пов’язують 
земний лик Спасителя з ликом Христа 
Другого Пришестя [7, 650; 20, 147]. Тема 
«Останньої Теофанії» також відігравала 
помітну роль у гімнографії Мандиліона 
[26, 159–166]. Усе це дозволяє допуска-
ти теофанічну природу херувимів у цій 
композиції.

У нашій спробі пов’язати в обох 
розглянутих випадках із херувимами 
теофанічний сенс ми також засновуємо-

ся на тому, що в XVII ст. в українському 
церковному середовищі тема настання 
Останніх Часів і прийдешньої Останньої 
Теофанії набуває особливого значен-
ня. Драматичне для українського пра- 
вослав’я проголошення в 1596 р. Бе-
рестейської унії, яка осмислювалася 
як знак наближення кінця світу, акти- 
візувало есхатологічні переживання і 
знайшло відображення в полемічних 
трактатах Стефана Зизанія, Івана Ви-
шенського, Захарії Копистенського і  
текстах церковних проповідей [16; 10;  
28]. Передбачуваний кінець світу пов’я- 
зували з 1666 роком і приходом Анти-
христа, про що пророкував ієромонах, а 
пізніше архімандрит Києво-Печерської 
лаври Захарія Копистенський в перед- 
мові до «Палінодії» (1621) [28]. Цей 
текст, залишаючись рукописним3, на-
був значного авторитету в науковому 
середовищі того часу [16] і згодом був 
використаний в компіляторній «Книзі 
про віру», укладеній, можливо, ігуме-
ном Києво-Михайлівського монастиря 
Нафанаїлом і опублікованій в Москві в 
1648 р. [17].

Питання про те, як відбилися есха- 
тологічні переживання першої полови-
ни XVII ст. на програмі українського 
іконостаса, до теперішнього часу спе- 
ціально не досліджувалося. Проте в то- 
му, що такі переживання зробили свій 
вплив на його іконографію, навряд чи 
доводиться сумніватися, оскільки очі-
кування кінця світу і невідворотність 
Страшного суду, що є центральною іде-
єю християнського світогляду, нероз-
ривно пов’язані з надією здобуття Цар-
ства Небесного, шлях до якого, згідно 
з богословським тлумаченням, вказує 
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і відкриває іконостас [44, 61–62]. Слід 
зазначити, що тема Майбутнього віку, 
що мала найважливіше значення для 
духовної культури православного світу, 
на кілька століть раніше вже зіграла 
ключову роль у формуванні структури 
й іконографії візантійського іконостаса. 
Мається на увазі передбачуване настан-
ня Останніх Часів у 7000 р. (1492 р.), 
яке породило в XIV–XV ст. у Візантії та  
країнах східнохристиянського ареалу 
есхатологічні настрої і позначилося на  
іконографічних програмах вівтарних 
огорож [8]. Про значущість теми Остан-
ньої Теофанії для програмного складу  
середньовічних іконостасів також свід- 
чить іконографія візантійських анте- 
пендіумів [8; 19], які, очевидно, послу- 
жили зразком для формування струк-
тури багатоярусного іконостаса, що 
з’явився в такому вигляді на межі 
XIV–XV ст. [19; 21, 356–401]. Крім того, 
характерне для того часу есхатологічне 
розуміння Літургії мало місце в східно-
християнському світі й у XVII ст. [51, 
43–44].

Викладене вище дозволяє вбача-
ти в композиціях із херувимами з іко-
ностаса Успенської церкви Львова та 
розпису в Радружі не маргінальні ва-
ріанти програм, а збережені свідоцтва 
іконографічної відповіді на хвилю ес-
хатологічних ідей. Тому, визнаючи за 
херувимами тут теофанічний сенс, їх 
також слід вважати програмними об-
разами, оскільки їм відведено ключове 
значення в розумінні суті композицій, 
до яких вони залучені. Декоративна ж 
функція цих ангельських голів хоча й 
чітко позначена, але тільки вторинна. 
Разом з тим стає зрозуміло, що старо-

заповітна символічна конструкція, яка 
акцентує за допомогою херувимів на  
вівтарних огорожах тему вівтаря як 
Святая Святих, в українських іконо-
стасах першої половини XVII ст. істотно 
доповнена новозаповітним есхатологіч-
ним змістом.

До середини XVII ст. у сформованій 
системі оформлення зображеннями хе-
рувимів українських іконостасів відбу-
ваються важливі зміни: їх лінійний ряд 
зникає, а виконання стає скульптурним. 
Набуття ангелами об’ємних форм ціл-
ком пояснюється впливом Бароко. Про-
никнення його художньої мови в трак-
тування херувимів не тільки додало їм 
об’єму, але також позбавило німба. Од-
нак зумовлені стилем зміни нітрохи не 
змінили їх суті. Цікавим підтверджен-
ням розуміння двокрилих голів ангелів 
саме як херувимів є гравюра з Толкової 
псалтирі 1697 р., виданої друкарнею 
Києво-Печерської лаври, що зустріча-
ється і в пізніших лаврських виданнях. 
На ній в одному з медальйонів,  розмі-
щених довкола образу Богородиці Оди-
гітрії, представлено Ковчег Заповіту, на 
покришці якого херувими зображені та-
кими ж, як і в іконостасах, з тією лише 
відмінністю, що мають німби (іл. 7, 7а). 
Ілюстрація із псалтирі переконує, що 
образи голів ангелів із двома крилами в 
українських іконостасах XVII–XVIII ст. 
слід розуміти як зображення херувимів, 
а не інших чинів небесних сил, які мог- 
ли вводитися в іконостаси4.

Стосовно того, що до середини 
XVII ст. відбулося трансформування 
схеми розподілу херувимів у іконостасі, 
то навряд чи воно було викликано сти-
лістичним впливом. Зникнення ліній-
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ного ряду і перерозподіл ангельських 
зображень розриває початковий зв’язок 
із візантійською композиційною форму-
лою, проте цей факт сам по собі не дає 
підстав стверджувати, що одночасно 
відбувається розрив смислових зв’язків 
із старозаповітними символічними кон-
струкціями або теофанічним змістом 
цих образів, які були в першій половині 
XVII ст.

Про збереження старозаповітних 
асоціацій свідчить, наприклад, те, що в  
українському середовищі того часу було 
актуальним уподібнення іконостаса За- 
вісі (Катапетасмі), на що вказує заго- 
ловок чину освячення з Требника мит- 
рополита Петра Могили: «Чинъ бл[аго- 
сло]венїя или ос[вя]щенїя Катапетаз- 
мы, или Дєисуса, сі[е] естъ, всехъ Иконъ 
въ Ц[е]ркви на своемъ месте поставле-

Іл. 7. Гравюра з Толкової Псалтирі. Київ. 1697 р.
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ных» [42, 128]. Крім того, в тексті цього 
чину освячення згадується про облашту-
вання і особливу роль Святая Святих 
Скинії та храму Соломона, позначених 
херувимами, як дарованого Богом зна-
ка: «твое съ людми пребыванїе, и славы 
твоея величества знаменїя…» [42, 130]. 
Отже, за херувимами, розміщеними в 
іконостасі, зберігався старозаповітний 
сенс обрамлювати й указувати місце 
Богоявлення, бути «знаменням слави». 
Водночас введення нових схем розмі-
щення ангельських образів вказує на 
бажання привернути увагу до інших 
смислових акцентів у їх значенні.

Зміни, що відбулися в схемі розмі- 
щення херувимів у іконостасі, прояви-
лися в зосередженні цих зображень на 
царських вратах і поблизу них. Крім 
самих врат, ангелів з 40-х років XVII ст. 
починають розміщувати на їхньому од-
вірку, антаблементі над ними, замку та 
антревольті арки, в цоколі та обрамлен-
ні найближчих до врат намісних ікон. 

Спосіб розміщення і композиції, 
в яких вони були використані, вказу-
ють на прагнення наголосити як тео- 
фанічний їх зміст, так і нову для ан-
гельських зображень у іконостасі тему 
літургійного служіння. Артикуляцію 
літургійного аспекту їх значень спо-
стерігаємо в поширюваних тогочасних 
композиціях, які об’єднують виноград-
ні грона і херувимів. Такі зображення 
мали очевидну євхаристичну символі-
ку, а їх розміщення на царських вратах 
вказувало на важливість розуміння лі-
тургійних смислів ангельських образів. 
Ранній приклад введення херувимів у 
оточенні виноградних грон відомий на 
вратах іконостаса 1643 р. Благовіщен-
ської церкви в Супраслі в Польщі (іл. 8) 
[55]. Пізніше встановлюється практика 
вводити трьох херувимів із виноград-
ними гронами на стовпчику царських 
врат. Наприклад, так було оформлено 
врата в іконостасі 1663 р. Микільського 
Військового собору в Києві (іл. 9), іконо-
стасі 1701 р. Георгіївського собору Ви-
дубицького монастиря (іл. 10, 10 а), іко-
ностасі 1760-х років Спаської церкви в 
Лохвиці. Відомі й інші композиції з ан-
гелами, що розкривають ту саму тему: 
херувими з виноградними гронами і 
євхаристичними чашами, розміщені на 
колонах, що фланкували царські врата 
й намісні образи Спасителя і Богома-
тері з немовлям (іл. 11, 12), або цілофі-
гурні ангели, що возносять євхаристич-
ну чашу, введені на царських вратах  
(іл. 13).

Слід зазначити, що до теми ангель-
ського служіння в Євхаристії в Україні 
XVII–XVIII ст. була особлива увага. До-
статньо згадати про поширений у того- 

Іл. 7а. Гравюра з Толкової Псалтирі. Київ. 1697 р. 
Фрагмент
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Іл. 8. Царські врата іконостаса Благовіщенської церкви в Супраслі (Польща). 1643 р.
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часному іконопису сюжет «Христос — 
лоза виноградна». Залучення в компо-
зицію цих ікон ангелів, які тримають 
потир і збирають у нього кров Христо-
ву, наочно вказувало на осмислення їх 
ролі в цьому Таїнстві. Про необхідність 
розуміння того, що під час євхаристич-
ного служіння і преосуществління хліба 
і вина в Тіло і Кров Христову навколо 
престолу Господнього незримо присутні 
ангели, говорить і Петро Могила у сво-
єму коментарі до Літургії [41, 234]. Ві- 
зуальним нагадуванням про причет-
ність ангельських сил до містичного 
дійства, що відбувається у вівтарі, ма-
буть, і є ангельські образи з виноград-
ними гронами і потирами на царських 
вратах або поблизу них.

Водночас існуюча практика обрам-
лення ангелами входу у вівтар розкри-
вала їх теофанічну природу і візуалізу-
вала важливі аспекти євхаристичного 
богослов’я того часу. Ідеться про актив- 
но обговорюване в період греко-латин- 
ських суперечок XVI–XVII ст. учен-
ня Отців давньої Церкви про те, що в 
момент освячення Святих Дарів сам 
Христос таємниче присутній на пре-
столі в своїх Дарах. Саме про таке розу-
міння чуда перетворення неодноразово 
висловлювався Петро Могила, наголо-
шуючи, що «под видом хлеба и вина сам 
истинный Хр[ис]тос Б[о]гоч[е]л[о]век 
воистину есть» [41, 266]. 

Як відомо, полеміка навколо цьо-
го питання привела до прийняття на 
Єрусалимському Соборі 1672 р. тексту 
«Сповідання православної віри», скла-
деного Єрусалимським патріархом До- 
сифеєм II, в якому була остаточно сфор-
мульована позиція Східної Церкви: «у 

кожній частині... перетвореного хліба 
і вина... Господь Христос присутній по 
суті Своїй, тобто з душею і Божеством, 
або довершений Бог і довершена лю-
дина» [33, 179]. Ця теза догматично 
пов’язувала з перетворенням Святих 
Дарів ідею про реальну присутність 
усього Христа в Євхаристії, а сам текст 
«Сповідання...» в 1721 р. був офіційно 
затверджений усіма грецькими патрі-
архами, а також Синодом Руської Церк-
ви як справжній виклад православного 
вчення [9].

Закріплений рішеннями Східної 
Церкви XVII–XVIII ст. сенс перетво-
рення Святих Дарів накладався на ві-
зантійську традицію розуміння чину 
Божественної Літургії як символічного 
відтворення найважливіших моментів 
земного життя Христа [14; 47; 40] та 
осмислення освячених Дарів, що вино-
сяться з вівтаря для причастя, як Бого-
явлення Спасителя після воскресіння 
[9; 39, 88–90; 40]. Мабуть, бажання на-
очно роз’яснити в іконостасі позицію 
Східної Церкви щодо цього питання5 
виникає в Україні вже в перших деся-
тиліттях XVII ст., оскільки в 40-х роках 
воно вже реалізується у введенні на 
склепінні арки царських врат (інтрадо-
сі) образу благословляючого Христа, що 
з’являється у хмарах в оточенні шести-
крилих ангелів5 (іл. 14). Ця композиція 
виразно ілюструвала ідею Богоявлення 
з вівтаря, однак місце, обране для неї, 
дозволяло бачити її без перешкод лише 
духівництву, тоді як присутнім у храмі 
мирянам доступ був обмежений. Імо-
вірно, усвідомлення цього і прагнення 
адресувати зміст послання ширшому 
колу вірних уже тоді заклало практи-
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Іл. 9. Царські врата  
іконостаса Микільського Вій-
ськового собору в м. Києві.  
Фрагмент. 1663 р.

Іл. 10. Царські врата  
іконостаса Георгіївського  

собору Видубицького  
монастиря в м. Києві. 

1701 р.

Іл. 10а. Фрагмент

←

→

→
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Іл. 11. Іконостас Троїцької церкви. Україна, невідомий регіон. Фрагмент. XVIII ст.
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Іл. 12. Іконостас невідомої церкви. Україна,  
невідомий регіон. Фрагмент. XVIII ст.

Іл. 13. Царські врата. Волинь. Фрагмент. XVIII ст.
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ку зосередження біля входу у вівтар не 
живописних, а скульптурних ангелів. 
Таку спробу було зроблено ще в іконо-
стасі Благовіщенської церкви в Супрас-
лі (іл. 8). 

Згодом об’ємні образи небесних 
Сил регулярно з’являються поблизу 
царських врат і на самих вратах (іл. 15,  
15а). Тлумачення православною Церк-
вою сенсу перетворення Святих Дарів 
і їх поява із врат вівтаря моделювало 
в свідомості віруючих, безпосередньо 
поблизу центрального аркового прорі-
зу, містичний простір, де відбувається 
диво. У цьому літургійному контексті от- 
вір царських врат сприймався як місце, 
звідки очікувалося теофанічне видін- 
ня — рятівне явлення Христа в Свя-

тих Дарах. Таким чином, обрамлен-
ня отвору царських врат численними 
об’ємними херувимами вказувало на 
місце очікуваного Богоявлення, яке до-
ступно бачити мирянам у процесі Лі-
тургії.

У оздобленні царських врат і їх 
порталу середини — другої половини 
XVIII ст. теофанічний аспект сенсу хе-
рувимів прочитується ще виразніше. До 
цього часу над вратами або у верхній 
частині їх стулок починають поміща-
ти різьблену «славу Господню», як, на-
приклад, у Андріївській церкві в Києві  
(іл. 16). Наявність у прорізі царських 
врат цієї великої композиції, яка зобра-
жує херувимів серед хмар, що клубо-
чаться, прямо вказує на Богоявлення.

Іл. 14. Портал царських врат іконостаса із с. Стара Скварява (Львівщина). XVII ст.
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Випадки розміщення ангелів не 
поблизу центрального входу до вівта-
ря, а в обрамленні окремих ікон іконо-
стаса в XVII ст. і в перших десятиліт-
тях XVIII ст. — поодинокі. Зокрема, в 
іконостасі наприкінці XVII ст. Михай-
лівської церкви с. Бездрик на Сумщині 
херувимом увінчувалася ікона Богома-
тері Втілення в пророчому ярусі. В ін-
шому відомому іконостасі того часу —  
в Кирилівській церкві Києва — херу-
вими були введені в цоколі колон, які 
фланкували ікону Деісус. Відсутність 
інших подібних прикладів не дозволяє 
розглядати їх як усталене явище, проте 
програмний контекст, у який залуче-
ні херувими за такого розташування, 
не суперечить загальній для того часу 
концепції акцентувати їх теофанічну 
роль у іконостасі.

До середини XVIII ст. складається 
практика розосередження херувимів по 
фасаду іконостаса і зростання загаль-
ної кількості ангелів завдяки введенню 
цілофігурних зображень. Скласти уяв-
лення про те, наскільки численними 
могли бути ці скульптури, можна на 
прикладі спорудженого 1754 р. іконо-
стаса Софійського собору в Києві. За-
гальний його вигляд до зниження і пе- 
реробок зберігся на малюнку Ф. Солн-
цева, виконаному в середині XIX в.  
(іл. 17) [27, 44]. На ньому видно, що 
голови та фігури ангелів розміщено 
по всій поверхні іконостаса. Яскрави-
ми зразками подібного оформлення є 
іконостаси собору Різдва Богородиці в 
Козельці 1763 р. (іл. 18) і Покровської 
церкви в Ромнах 1764–1770 років.

Ці приклади показують, що голови  
ангелів посідають місця на антабле-

Іл. 15. Царські врата з Миколаївського собору 
Рихлівського монастиря. XVIII ст.

Іл. 15 а. Фрагмент
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Іл. 16. Царські врата іконостаса Андріївської церкви в м. Києві. 1747–1753 роки
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менті, карнизах, кронштейнах, замку 
арці, в цоколі, на царських вратах під 
медальйонами, увінчують обрамлення 
ікон. У цей час з’являються нові ком-
позиції за участю ангельських зобра-
жень. Наприклад, замість Розп’яття 
з пристоячими на вершині іконостаса 

вводиться Саваоф у оточенні херувимів 
(іл. 19). Трапляється зображення анге-
лів, які підтримують ікону, картуш або 
трикутник у сяйві з ім’ям Першої або 
Другої особи Святої Трійці (іл. 20).

Численна ангельська скульптура 
в іконостасах своїм розміщенням та 

Іл. 17. Іконостас Софійського собору в м. Києві. 1754 р. Фрагмент. Вигляд до перебудов 1853 р.
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композиційними схемами продовжує 
презентувати ідею про сили небесні 
як про славу, що супроводжує явище 
Бога. Прямою вказівкою тут є компо-
зиції із Саваофом або ім’ям осіб Свя-
тої Трійці. Водночас раніше небачена 
кількість таких образів у іконостасі 
свідчить про прагнення донести ідею 
про вічну присутність і служіння без-
тілесних сил у позачасовому акті Не- 
бесної Літургії та прийдешньої Остан-
ньої Теофанії. До такої інтерпретації 
схиляє поширене тоді заміщення в Де- 
ісусі есхатологічного образу тронного 
Христа-Судді на іконі «Христос Вели-
кий Архієрей», або «Цар Царів». Ці об-

рази також мали есхатологічний сенс 
[34, 59–80], але разом з тим артику-
лювали думку про те, що Спаситель є 
Першосвящеником і Царем одночасно 
[34, 79], який вічно здійснює Таїнство  
Євхаристії, в якому Він одночасно є Не-
бесним Владикою, Великим Архієре-
єм і Жертвою. Введення в оздоблення  
іконостаса численних ангельських об-
разів візуалізувало ідею про те, що Не-
бесна Літургія відбувається в оточенні 
сонму ангельських сил. Крім того, їх 
розміщення в обрамленнях ікон святих 
або сюжетних композицій ще раз по- 
винно було наголосити, що перед очи-
ма віруючих відкривається образ гор-

Іл. 18. Іконостас собору Різдва Богородиці в м. Козелець (Чернігівщина). 1763 р.
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нього світу і Церкви Небесної, де події 
священної історії, згідно із сакральним 
часом, мисляться вічно сущими.

У розподілі херувимів на фасаді 
іконостасів XVII–XVIII ст. прочитуєть-
ся ще один важливий аспект їх значен-
ня, пов’язаний із їх роллю хранителів. 
Ідеться про розміщення голів ангелів 
над проходами до вівтаря, а також на 
вузлових елементах конструкції іконо-
стаса: виступаючих ділянках розкре-
пованого архітрава, консолях, базах 
колон. Християнське розуміння вівтар-
ної частини храму як небесного світу, 
Раю, а також осмислення іконостаса 
як катапетасми створювало до зобра-
жень ангелів над проходами та на ін-
ших ділянках конструкції іконостаса 
кілька смислових алюзій, які актуалі-
зували ідею про ангелів-вартівників, 
приставлених охороняти священний 
простір від опоганення. Голова ангела 

Іл. 19. Композиція з іконостаса Покровської  
церкви в м. Ромни (Сумщина).  

1764–1770 роки (за Г. Логвином)

Іл. 20. Композиція в іконостасі Андріївської церкви в м. Києві. 1747–1753 роки
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Іл. 21. Іконостас Покровської церкви в с. Зіньків (за М. Драганом). Друга половина XVII? ст.
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на замку арки в поєднанні з іншими 
ангельськими образами, які обрамлю-
ють царські врата, може прочитувати-
ся як один із теофанічних херувимів. 
Водночас композиційна схема, що мі- 
стила херувима на арці, відсилала до 
старозаповітної теми вогненного херу-
вима, поставленого на варті біля врат 
Едему після Гріхопадіння (іл. 21, 22). 
Таке тлумачення видається імовірним, 
оскільки центральні двері іконостаса 
іменувалися також райськими вратами 
[6, 16]. Херувими, вміщені на антабле-
менті/архітраві, базах чи п’єдесталах 
колон, консолях іконостаса (іл. 23–25), 
виявляють їх зв’язок із херувимами 
на Завісі старозаповітного храму: як і 
останні, вони можуть інтерпретуватися 
як вартові перед Святая Святих. Ідея 
парності і пов’язана з нею симетрич-
ність розподілу ангелів по обидва боки 
від проходу до вівтаря, пов’язує їх із ста-
розаповітною символікою херувимів-
охоронців. В окремих випадках цей за-
дум прочитується особливо чітко (іл. 26, 
27). Асоціацію із херувимами на Заві-
сі викликає також традиція парного 
розміщення ангелів безпосередньо на 
порталі царських врат. Ранні подібні 
приклади пов’язані із живописними ан- 
гельськими образами. Наприклад, вони  
часто вміщувалися на інтрадосі арки 
вхідного порталу, а про їх функції охоро-
няти вівтар недвозначно свідчать мечі, 
які вони тримають (іл. 14). До таких 
саме ангелів-охоронців, вірогідно, слід 
відносити і пару ангелів на антреволь-
ті арки над царськими вратами (іл. 28), 
які у пізніших пам’ятках заміщуються 
на об’ємні зображення (іл. 29).

В описаному символічному контек- 

сті цікава роль путто, які не тільки вияв- 
ляються введеними в композиції з ан-
гельськими зображеннями, але можуть 
заміщати їх. Поширеність подібної 
практики пов’язана з традицією вико-
ристання путто в мистецтві Латинсько-
го Заходу. Згідно з дослідженням Е. Па- 
нофського, в період Високого Середньо-
віччя античні мотиви не використову-
валися для відображення античних тем  
і, навпаки, античні теми не отримува-
ли втілення в античних мотивах, що 
призводило, зокрема, до використання 
фігури Орфея для зображення царя Да-
вида, Геркулеса для образу Христа, а Ді-
дона і Еней зображувалися одягненою 
за середньовічною модою подружньою 
парою, і тільки Ренесанс возз’єднав 
античні теми й мотиви [31, 57–60, 65]. 
Однак, на відміну від інших класичних 
мотивів, у добу Ренесансу звернення до 
путто не обмежувалося рамками анти-
чних тем. Слід згадати, що сприйнятий 
Проторенесансом у XII ст. цей образ у 
наступних двох століттях поширював-
ся у християнській іконографії в кілька 
етапів, оприявлений спочатку в обрам-
леннях, а потім і в самому священному 
зображенні [30, 235–238]. Тому путто, 
які від XV ст. і аж до пізніх барокових 
традицій ХIX ст. були улюбленим мо-
тивом у світському мистецтві, одночас-
но міцно вкоренилися в християнській 
іконографії. Подібна універсальність 
образу крилатого немовляти поясню-
ється його полісемантичністю. Інтерес 
до смислового змісту цього античного 
мотиву в мистецтві Ренесансу, що акти-
візувався останнім часом, знайшов ві-
дображення в низці публікацій, автори 
яких одностайні в думці, що залежно 
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Іл. 22. Портал царських врат іконостаса собору Різдва Богородиці в м. Козелець  
(Чернігіщина). 1763 р. 
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Іл. 23. Іконостас Благовіщенської церкви в Супраслі (Польща). 1643 р.
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Іл. 24. Іконостас невідомої церкви. Україна, невідомий регіон. XVIII ст.

Іл. 24 а. Фрагмент іконостаса невідомої церкви України, невідомий регіон. XVIII cт.
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Іл. 25. П’єдестали колон іконостаса собору Різдва Богородиці в м. Козелець (Чернігівщина). 1763 р.
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від контексту зображення путто мали 
світський або релігійний сенс, витлу-
мачуючись як духи повітря і вакхічні 
фігури (spiritelli, amorini) або ангель-
ські сили чи людські душі [30; 48; 52; 
53; 49; 54].

Надання путто християнської сим- 
воліки, звісно, не скасовувало їх худож- 
ньої форми (вигляд крилатих купідо-
нів), проте знімало протиріччя в розмі- 
щенні таких образів серед ангелів чи  
святих. Тобто невідповідність між кла- 
сичним утіленням і некласичним зміс-
том путто в релігійному мистецтві за-
кладено Ренесансом. Прикметно, що 
тоді ж у мистецтві країн Північної Єв-
ропи спостерігалася розбіжність між 
класичними типами та їх виконанням 
у некласичних фігурах або некласич-
ному середовищі [30, 312–315]. 

Іл. 27. Іконостас. Крехівський монастир  
(Львівщина). XVIII ст.

Іл. 26. Царські врата. Волинь. Фрагмент. XVII ст.
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Іл. 28. Портал царських врат іконостаса церкви Різдва Христового із м. Жовква (Львівщина). Фрагмент. 1699 р.

Подібна ситуація мала місце й у 
мистецтві України XVII ст., на що звер-
тали увагу дослідники [24, 45; 37, 66–97; 
12, 9–44]. Сформована культурна па-
радигма сприяла адаптації зображень 
античних путто в православному сере- 
довищі. Перенесені в іконостас, путто, 
як і в релігійному мистецтві Заходу, 
розумілися як ангельські образи. Ви-
разний приклад цього — зображення 
архангела Гавриїла в сцені «Благові-
щення» на царських вратах Михайлів-
ської церкви в Бучачі, де він представ-

лений в образі крилатого немовляти  
(іл. 30). Безперечно, не можна ствер-
джувати, що в осмисленні путто як ан-
гелів часто заходили так далеко — тут 
ми бачимо унікальний приклад. Вод-
ночас слід зазначити одну особливість 
в інтерпретації путто в оздобленні іко-
ностаса: найчастіше вони репрезенту-
ють образ небесних сил у цілому, аніж 
певний їх чин. 

Наприклад, коли вони тримають 
у руках картуші з монограмою імені 
Бога, сурмлять у труби або оточують 
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Іл. 29. Портал царських врат іконостаса  
церкви Собору Богородиці в с. Бусовисько (Львівщина).  

Остання чверть XVIII ст.
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образ Спасителя — це ангели, що ста-
новлять Його славу і залучені з інши-
ми ангельськими образами в загаль-
ний теофанічний контекст. Водночас 
відомі композиції, в яких путто можуть 
асоціюватися з херувимами, зокрема 
зображення розсунутої над царськими 
вратами завіси, що підтримується дво-
ма крилатими фігурками, викликає в 
пам’яті херувимів на Завісі старозапо-
вітного храму (іл. 31).

Сформулюємо основні висновки в 
наступних тезах:

Візантійська практика розміщен-
ня образів небесних сил на вівтарних 
огорожах і середньовічних іконостасах 
була продовжена в українських іконо-
стасах XVII–XVIII ст. образами різьбле-
них ангелів, які під впливом стилю ба-
роко набули об’ємної форми, замінивши 
традиційні площинні зображення.

Скульптури ангелів в українському 
іконостасі XVII–XVIII ст. не входили до 
іконографічної програми (не були мо- 
литовними образами), проте становили 
важливу частину загального символіч-
ного задуму. Їх зміст складався з декіль- 
кох шарів значень, які взаємодіяли і 
прочитувалися залежно від композицій, 
до яких вони входили, та від місця, яке 
вони посідали в структурі іконостаса.

Зображення ангельських сил у іко- 
ностасі XVII–XVIII ст. зберігали свій 
давній смисл вказувати на вівтар як 
Святая Святих храму і охороняти цей 
сакральний простір від опоганення. Од-
ночасно їх введенням у структуру іко- 
ностаса підносилася ідея про літургій-
не служіння ангелів, наголошувалося, 
що вони є небесною славою божествен-
ного явлення.

Іл. 30. Архангел Гавриїл із композиції  
«Благовіщення» на царських вратах Михайлівської 

церкви в м. Бучач (Тернопільщина). 1740-і роки
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Примітки:

Іл. 31. Іконостас. Крехівський монастир (Львівщина). XVIII ст.

1 Термін О. Лідова. Див.: Иеротопия. Про-Иеротопия. Про-
странственные иконы и образы-парадигмы в 
византийской культуре. М., 2009.
2 Подібна композиційна схема відома в Деісусі 
другої половини ХІІІ ст., створеному Меліоре ді 
Якопо. Зберігається в галереї Уффіци. 
3 Текст «Палінодії» було видано у 1878 р. Див: 

Русская историческая библиотека, Т. 4: Памят-
ники полемической литературы в Западной 
Руси. СПб., 1878. Кн. 1., с. 315–1199.
4 Зауважимо, що поряд із херувимами в іко-
ностасах зрідка зображувалися і серафими. 
Наприклад, серафима і херувима вводили на 
стовпчиках обабіч царських врат у російських 

Ангельські зображення в оздоб- 
ленні іконостаса слугували додатко- 
вим елементом, що полегшував розу-
міння іконографічної програми, ак-

центуючи літургійні та есхатологічні 
аспекти його загального символічного 
задуму.
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іконостасах XVI–XVII ст. [11, 165]. Для їх розріз-
нення використовувався колір: херувим зобра- 
жувався синім, серафим — червоним. Однак 
іноді обидва шестикрили були червоними. Ви-
словлено думку, що в цьому випадку колір 
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(Румунія) [56]. Там вони розміщені у верхньо-
му регістрі, фланкуючи центральний образ 
«Втілення». Прикметно, що в усіх цих випад-
ках зображення серафимів були живописними 
і зберігали традиційну іконографію — мали 
шість крил. Водночас у Молдовіці на порталі 
царських врат написані голови ангели в обрам-
ленні тільки пари крил, як це було прийнято 
в XVII–XVIII ст. при зображенні херувимів. Ці 

приклади показують, що для зображень сера-
фимів у іконостасах XVII–XVIII ст. характер-
ним було живописне виконання і традиційна 
іконографія, тоді як для херувимів — це виня-
ток. Мабуть, використання різної іконографії 
небесних сил було свідомим, це дозволяло легко 
зрозуміти, без текстових або колористичних по-
яснень, який саме чин безтілесних духів маєть-
ся на увазі. Треба сказати, що в українському 
мистецтві цього періоду є приклади, коли опи-
саний прийом різного зображення сил небес-
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бути «Св. Трійця Новозавітна» в скуфії купола 
Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської 
лаври. Тут шестикрилі вогняні серафими флан-
кують підніжжя престолів і одночасно поруч  
зображені двокрилі херувими [25, 66]. 
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У культурній спадщині україн-
ського народу важливе місце посідають 
вишиті рушники. Вони є своєрідною ві-
зитною карткою народної культури, в 
їх орнаментах виявлено естетичні впо-
добання народу, регіональні особливос-
ті його культури, зв’язки з культурами 
інших народів і заглибленість у пласти 
первісної культури.

Згідно з історико-етнографічним 
районуванням української народної 
культури вирізняють рушники Поліс-
ся, Наддніпрянщини (Київщина, Пол-
тавщина, Чернігівщина та ін.), Поділ- 
ля (Західного та Східного), Карпат.

Об’єктом цього дослідження є руш- 
ники Східного Поділля, які в літерату- 
рі прийнято називати подільськими. 
Вони поширені в селах Могилів-Поділь- 
ського, Ямпільського, Томашпільського, 
Крижопільського, Піщанського районів 
Вінниччини та Кодимського і Балтсько-
го районів Одещини. Останні входять 
до Східного Поділля.

Дослідження має не етнографіч-
ний, а культурологічний характер, його 

об’єктом не є географія (місцеві відмін-
ності типів орнаментів) та історія цих 
рушників (їх походження, спільність 
окремих орнаментів із орнаментами 
інших народів), їх роль в обрядах та ін. 
Метою є дослідити семантику символів, 
наявних у орнаментах рушників, а кон-
кретніше — семантику символів, які  
уособлює один із найпоширеніших об- 
разів народної культури — образ дере-
ва, широко представлений в орнамен-
тах. Порівняно із попередніми дослі-
дженнями автора із цієї проблеми [12], 
у роботі значно розширено матеріальну 
базу дослідження і дещо змінено інтер-
претаційну схему, внаслідок чого проб- 
лема набула нового осмислення.

Орнаменти подільського рушника 
заслуговують на особливу увагу, оскіль-
ки їм, порівняно з рушниками інших 
регіонів, притаманне велике розмаїття 
образів (антропо- і зооморфних) і симво-
лів. Крім того, вони також містять гру- 
пи знаків, за якими приховуються са-
кральні множини, що відігравали важ-
ливу роль у первісному світогляді. Особ- 
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лива цінність цих орнаментів полягає 
в їх геометричному стилі, який сприяв 
формуванню усталеної традиції у від-
творенні образів, символів і множин 
знаків. Саме завдяки цьому в їхніх орна-
ментах збереглись окремі фрагменти, а 
іноді й цілі картини сивої давнини. З 
огляду на це, орнаменти подільського 
рушника є своєрідним вікном, яке дає 
можливість дослідникам зазирнути в 
далеке минуле людства.

Попри такі далекосяжні перспек-
тиви для дослідження подільські руш-
ники поки що не привернули достатньої 
уваги вчених. Про них писали Т. Кара-
Васильєва [5], Л. Булгакова-Ситник [2],  
Л. Орел [9], норвезький учений Мік-
кель Б. Тін [21]. Вони відзначали ори-
гінальність їх орнаментів порівняно з 
орнаментами рушників інших регіонів, 
приділяли увагу їх естетичному аспек-
ту, однак фактично ніхто із згаданих 
авторів не заглиблювався в досліджен-
ня структур цих орнаментів, семантики 

символів і множин знаків, що містять-
ся в них. Щодо образу дерева, то, крім 
статті автора [13], у якій цей образ ана-
лізується недостатньо повно, він іще не 
був предметом культурологічного дослі-
дження.

Матеріалом для дослідження об-
разу дерева слугувала колекція поділь-
ських рушників, зібрана автором разом 
із дружиною. Вона складається з оригі-
нальних орнаментів, більшість із яких 
відсутня в музеях України.

Спроба осмислити ці орнаменти 
спонукала автора до дослідження ар-
хаїчної символіки (символів на архео- 
логічних артефактах) і, зрештою, до 
формування концепції праміфу і струк-
турного методу дослідження архаїчних 
символів і орнаментів. Концепцію пра-
міфу і структурний метод дослідження 
символів і орнаментів викладено авто-
ром у ряді статей у «Культурологічній 
думці» [11–17].

1. теоретико-методологічні засади дослідження  
символів і орнаментів

Наукове дослідження передбачає  
наявність певної теоретичної бази і ме- 
тоду, побудованого на засадах цієї бази. 
Якщо теорія, на якій проводиться дослі-
дження, не є загальноприйнятою, то, на 
думку автора, було б логічно викласти 
основні її засади перед самим процесом 
дослідження. 

Метою цього дослідження є роз-
криття семантики символів, задіяних у 
структурі образу дерева в подільських 
рушниках. Прийнято вважати, що де-

рево є моделлю світу. Звідси походить 
і назва «світове дерево». Оскільки слово 
«світ» часто вживається в множині (під-
земний, небесний світи), для означення 
світу взагалі — Всесвіту — у статті ви-
користовується поняття «Космос». 

Може постати запитання, чому об-
раз дерева як моделі Космосу посідав 
таке важливе місце в первісній сим-
воліці та орнаментах. Відповідь на це 
запитання приховується в «механізмі» 
функціонування нашої свідомості. Сві-
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домість людини передбачає наявність 
загального уявлення про світ. Як по-
казали гештальтпсихологія та феноме-
нологія, світ як певна смислова рамка 
необхідна людині для осмислення окре-
мих предметів. Людина усвідомлює 
окремий предмет, включивши його в 
загальне уявлення про світ (в певну 
смислову рамку). 

Отже, слід гадати, що в архаїчних 
символах і орнаментах, утворених на їх 
основі, закодовано загальні уявлення 
про світ (Космос) давніх людей. Про-
никнувши в них, ми зрозуміємо образ 
дерева і навпаки.

Семичленна структура Кос-
мосу — базова структура архаїч-
ної символіки та орнаментів. Уче- 
ні (етнологи, міфологи, культурологи) 
дотримуються різних поглядів стосов-
но Космосу давніх людей. Багато з них 
приймають за універсальну модель по-
гляди давніх греків, які розмежовували 
Космос на дві сфери — Землю (Гея) і 
Небо (Уран). Інші дотримуються думки, 
за якою панівною була модель трич-
ленного Космосу. В ній Космос поділяв-
ся на підземний, наземний і небесний 
світи. Поряд із тричленною структурою 
Космосу дослідники, зокрема відомий 
релігієзнавець М. Еліаде [19], відзнача-
ють поширення серед сибірських наро-
дів семичленної структури. Отже, ана-
ліз міфологічних уявлень давніх людей 
не дозволяє вченим сформувати єдину 
чітку відповідь на питання про структу-
рування Космосу давніх людей.

У цій роботі для відтворення уяв- 
лень давніх людей про Космос головна 
увага приділяється не міфологічному і 
етнографічному (словесному) матеріа-

лу, а дослідженню символів і орнамен-
тів. Словесний матеріал не відкидаєть-
ся, але йому відведено допоміжну роль.

У сучасній науці домінантним є ме-
тод, за якого значення окремого символу 
встановлюється на основі міфологічного 
та етнографічного матеріалу. Оскільки 
такий матеріал різний, то їх інтерпре-
тації часто грішать суб’єктивізмом. Різ-
ні вчені приписують різне значення од-
наковим символам. Цей різнобій можна 
спостерігати і стосовно уявлень давніх 
людей про Космос.

Автор пропонує структурний метод 
у дослідженні символів і орнаментів. 
Згідно із цим методом символи утво-
рюють певну систему, яка складається 
з ряду структур. Пошук таких струк-
тур — головне завдання цього методу. 
Структура — це стійка організація (упо-
рядкування) елементів, яка залишаєть-
ся незмінною при змінах елементів і 
перетвореннях системи. Структуралізм 
як метод надає перевагу структурі над 
елементами. На думку прибічників 
цього методу, структура є відносно ав-
тономною, незалежною від елементів. 
Зміна елементів не зумовлює неодмін-
ної зміни структури. Структури можуть 
залишатися незмінними й за перетво-
рень системи.

У цьому дослідженні головна увага 
приділятиметься виокремленню струк- 
тур, які містять певні символи (елемен-
ти). При встановленні значення окре-
мих символів важлива (іноді вирішаль-
на) роль надається їх місцю в структурі. 
Значення символів розглядається як 
похідне від структури. Інтерпретації 
підлягають насамперед структури й, 
на їх підставі, встановлюється значен-
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ня окремих символів. Орнамент ав-
тор трактує як систему, в якій образи, 
окремі знаки і їх множини організовані 
в певні структури. Структури в орна-
ментах — це стійкі співвідношення об-
разів, знаків і їх множин. Структури 
глибше вкорінені в духовній культурі, 
ніж елементи. Якщо елементи (окремі 
символи) могли із часом змінюватись, 
то зміна структур відбувалася значно 
повільніше.

Структурний метод не відкидає 
інтерпретацію символів на міфологіч-
ному (словесному взагалі) матеріалі. 
Однак він надає перевагу інтерпрета-
ції структур, а зміст окремого символу  
значною мірою визначається його міс-
цем у структурі. Структура фігурує як 
«текст» для символу. За такої інтер-
претації семантика символу підлягає 
більш чіткому контролю, ніж за її спів-
віднесення зі словесним матеріалом.

На основі аналізу архаїчної симво-
ліки та орнаментів автор дійшов вис- 
новку, що вихідною структурою, якою в 
архаїчній символіці та орнаментах ха-
рактеризувався Космос, є семичленна 
структура. Продемонструємо суть цієї 
структури на прикладі орнаментів три-
пільського горщика і подільського руш-
ника. Відомо, що давні люди проекту-
вали, «накладали» модель Космосу на 
речі, що їх оточували, і відповідним чи-
ном орнаментували їх. Звідси походить 
орнаментування побутових речей. Ор- 
намент символізує весь Космос або ж 
його фрагмент. 

Розглянемо орнамент трипільсь- 
кого горщика з Майданецького (іл. 1). 
На ньому, на нашу думку, зображено 
сім сфер Космосу. Позначимо ці сфери 

через sph (лат. sphere — сфера). Якщо 
йти знизу (первісна символіка читала-
ся знизу вгору і зліва направо), то 1 sph 
є незаповнена і порівняно вузька сму-
га. 2 sph — широка і орнаментована.  
3 sph — вузька, позначена «драбинкою». 
(Драбинкою у міфах герої чи шамани 
перебираються з однієї сфери на іншу. 
4 sph — широка, на ній зображене де-
рево. 5 sph, як і 3 sph, позначено «дра-
бинкою». 6 sph — широка і порожня.  
7 sph, очевидно, — це чорна лінія,  
зображена найвище. Таке чергування 
вузьких і широких сфер спостерігаєть-
ся й на ряді інших орнаментів із гор-
щиків цього регіону.

З огляду на те, що в первісній 
міфології важливу роль відігравав 
дуалізм чоловічого і жіночого перв-
нів, було запропоновано гіпотезу, за 
якою вузькі сфери належали богам-
чоловікам, а широкі — богиням. Отже, 
можна зробити висновок, що Космос 
розглянутого трипільського орнаменту 
є семисферним і складається з трьох (2, 
4, 6) жіночих і чотирьох (1, 3, 5, 7) чоло-
вічих сфер.

Приклади семичленного Космосу  
можна зауважити й на орнаментах по-
дільських рушників. Так, на образі де-
рева з рушника (іл. 2), який, по ідеї, 

Іл. 1
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Іл. 2 Іл. 3

моделює Космос, чергуються щаблі та 
квіти-листя. Якщо останні прийняти 
за жіночі (вони ширші), а щаблі (еле-
менти драбини) — за чоловічі сфери, то 
матимемо семичленну структуру, ана-
логічну структурі орнаменту з трипіль-
ського горщика. (Четвертий найвищий 
щабель замінено умовними гілками, 
оскільки дерево не може завершувати-
ся щаблем).

На образі іншого дерева (іл. 3) ви- 
діляються товсті й тонкі гілки. Очевид-
но, так позначено жіночі й чоловічі сфе-
ри. До тонких гілок у деяких випадках 
прикріплено символ S, який у інших 
структурах символів ми ідентифікува-
ли як символ бога-чоловіка. Якщо взя-
ти до уваги, що умовна «голівка» на вер-
шині дерева є жіночим символом, а два 
«вусики» на ній є волоссям — символом 

бога-чоловіка (про це значення симво- 
лів голівки і волосся на голові йтиметь-
ся далі), то дерево постане як семичлен-
на структура, в якій чоловічі (вужчі 
гілки та волосся) і жіночі (ширші гілки 
та голівка) символи розташовані в по-
рядку, відзначеному на трипільському 
посуді.

Дослідження архаїчної символіки 
та орнаментів дало підстави до виснов- 
ку, що між тричленним і семичленним 
Космосом, про які йшлося в міфології, 
відсутня відмінність: три сфери, які 
часто фігурують у міфології й трапля-
ються у системах символів, були сфе- 
рами богинь, утілювали богинь. У міфо- 
логії первісного суспільства епохи па-
леоліту, коли головну роль відігравала 
жінка-богиня, її сфери вважались ос- 
новними. Чоловічі ж сфери розгляда-
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лись як несуттєві, перехідні, їх часто  
ігнорували, внаслідок чого семичлен-
ний Космос ставав тричленним. Оче-
видно, саме це зумовило три- і семи-
членний Космос шаманізму, про який 
писав М. Еліаде.

Так було сформовано робочу гіпо-
тезу про семисферний Космос, яка, з 
одного боку, ґрунтувалась на структу-
рах символів, з іншого — враховувала 
міфологічний матеріал. За цією гіпоте-
зою, жіночими сферами Космосу були 
Підземелля (2 sph), Наземний світ, або 
Сфера життя (4 sph, тому і дерево жит-
тя зображене в цій сфері), і Небо (6 sph). 
Чоловічими сферами були: 1 sph (пер-
ша знизу) — підземні води (можливо, 
води взагалі); 3 sph — гори, верхнє під-
земелля (її втілювали плазуни та рога-
ті копитні); 5 sph — піднебесся, хмари 
(її уособлював бог блискавки і грому);  
7 sph — зоряне небо (її втілював бог не- 
ба). На відміну від богині неба (6 sph), у 
віданні якої була сімка планет, цей бог 
уособлював зоряне небо.

Структури архаїчних символів і ор- 
наментів різних народів, а також їх мі- 
фологічні уявлення про світ стали під-
ставою для формування гіпотези про 
первісний, спільний для багатьох на-
родів міф (праміф), що містив учення 
про Космос. Отже, за нашою гіпотезою, 
Космос праміфу складався із семи сфер, 
три з яких були основними — жіночими 
і чотири неосновними — чоловічими. 
Цей висновок важливий для аналізу 
орнаментів.

Тотожність Богині й Космо-
су. Сім сфер Тіла Богині. Наступною 
важливою для розуміння орнаментів 
ідеєю праміфу є ототожнення Космосу 

і Тіла Богині. Космос давніми людьми 
розглядався як велетенське Тіло Боги-
ні. На запитання, чому в первісному 
суспільстві жіноче божество було домі-
нантним, можна висловити таку гіпоте-
зу. Цілком очевидно, що в мисливських 
і ранніх землеробських спільнотах чо- 
ловікові належала провідна роль у до-
буванні їжі та облаштуванні житла. 
Звідси висновок про те, що й у органі-
зації суспільного життя йому повинна 
була належати провідна роль. Водночас 
у ідеології цього суспільства (в праміфі) 
чітко фіксується домінування культу 
жінки. Про це свідчить той факт, що, за 
даними археологів, кількість жіночих 
фігурок серед археологічних артефак-
тів на порядок більша від кількості фі-
гурок чоловіків. І в символіці праміфу 
чітко фіксується провідна роль у первіс-
ному пантеоні Великої Богині та трьох 
її іпостасей.

На думку автора, труднощі з усві- 
домленням провідного становища жін- 
ки-богині в первісній ідеології зумов-
лено прагненням дослідників вивести 
культ жінки з її статусу в житті пер-
вісної спільноти (її ролі в продовженні 
роду та вихованні молодого покоління, 
функції хранительки вогнища та ін.). 
Однак ці аргументи не спрацьовують. 
Жінка й далі виконувала означені 
функції. Тому це не пояснює зміну її 
статусу.

Очевидно, що домінування культу 
жінки на ранніх етапах розвитку сус-
пільства зумовлено не її соціальним 
статусом, а роллю, яку відігравав жіно-
чий первень (початок, першоджерело) 
при поясненні світу давніми людьми. 
Таке пояснення (наявність цілісної кар-
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тини світу) відігравало в житті первіс-
них людей важливу роль. Як правило, 
воно зводилось до з’ясування походжен-
ня світу. А модель походження в давніх 
людей була лише одна: походження 
(поява нового) — це його народжен-
ня. Об’єкти, з якими вони мали справу 
(тварини, рослини), з’являлись через 
народження. Цей принцип був пере-
несений і на світ. Світ пояснювався, 
ставав зрозумілим через народження. 
А народження є прерогативою жінки. 
Отже, в поясненні світу жінка відігра-
вала визначальну роль. Звідси і її про-
відна роль у праміфі.

Із появою гончарного виробництва і 
металургії речі почали творити. Тепер 
появу світу можна трактувати за модел-
лю творення і на перший план вийшов 
бог-деміург. Творити міг і чоловік.

Ототожнення Космосу з Богинею 
це, на наш погляд, одна з наріжних 

ідей праміфу. Воно зафіксоване також 
у архаїчній символіці та орнаментах. 
Про нього, зокрема, свідчить поділ тіла  
жінки на сім частин-сфер, який спосте-
рігається на ряді археологічних арте-
фактів. Прикладом такого поділу може 
слугувати фігурка з Кносу (іл. 4). На ній 
чітко простежуються три жіночих сфе-
ри (сідниці, живіт і голова), які розме- 
жовані чоловічими — поясом (у вигля-
ді змія) та руками із шиєю. Очевидно, 
що ноги й капелюшок на голові також є 
чоловічими символами. Прикметно, що 
пояс, руки із шиєю і капелюшок однако-
во заштриховані, чим, імовірно, наголо-
шується їх належність до сфери богів.

Поділ Тіла Богині, хоча й доволі 
умовний, можна спостерігати й на орна- 
ментах. Так, широкі стегна антропо-
морфної фігурки з подільського руш-
ника (іл. 5) дають підставу ідентифіку-
вати її з жінкою-богинею. У ній чітко 
зафіксовано поділ на три сфери, з яких 
голова і сідниця зображені у вигляді 
ромба, а середня частина — двома по-
ловинками ромба. Ромби, як правило, 
символізують жіночі сфери. Не вдаю-
чись в аналіз інших деталей, зазначу, 
що ноги-тризуб, умовне волосся на голо-
ві й двоє завитків-рук символізують чо-
тирьох богів-чоловіків. Останні символи 
розташовані не за структурою Космосу, 
але збережено їх кількість.

На підставі архаїчних зображень 
богинь і деяких орнаментів можна сфор- 
мулювати такий висновок про розподіл 
чоловічих (Ч) і жіночих (Ж) сфер на 
Тілі Богині: 1 sph — ноги (Ч); 2 sph — 
стегна і вульва (Ж); 3 sph — пояс (Ч); 
4 sph — живіт і груди (Ж); 5 sph — шия 
(Ч); 6 sph (Ж) — голова (очі і рот); 7 sph Іл. 4
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Іл. 5

(Ч) — верхній череп і волосся на голові.  
Вони розміщувалися за правилами се-
мичленної структури, в якій «жіночі» 
сфери перемежовані «чоловічими».

Сім класичних планет і Космос  
давніх людей. Важливу роль в арха-
їчній символіці та орнаментах відігра-
вали планети — видимі «блукаючі» сві-
тила. З історичної міфології відомо, що 
планети ототожнювалися з богами. Така 
традиція спостерігається в шумеро-
аккадській міфології [8, 116], в давньо- 
грецькій та ін. Загалом, така роль не-

бесних світил фіксується у багатьох, 
якщо не в усіх давніх народів. Так зва-
них класичних планет, до яких зарахо-
вували Сонце і Місяць, було сім. До них, 
крім зазначених світил, давні люди  
відносили Меркурій, Венеру, Марс, 
Юпітер, а також Сатурн. Ці сім планет 
породили уявлення про сім небес (сім 
небесних сфер), які, очевидно, зумовле-
ні круговим рухом планет.

На основі міфологічного матеріалу  
можна зробити висновок, що сім пла- 
нет-богів певним чином співвідноси-
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лись (корелювали) із сімома сферами 
Космосу, а через них і сферами Тіла 
Богині. Певні боги (планети), ймовірно, 
уявлялись володарями окремих косміч-
них сфер. Так, грецькі боги-олімпійці, 
бувши планетами, володіли водами 
(Посейдон), підземеллям (Аїд і Гефест), 
сферою хмар і грому (Зевс). Хоча в іс-
торичній міфології статус богів і богинь 
порівняно з праміфом радикально змі-
нився, сам факт кореляції бога-планети 
зі сферою Космосу залишився.

Про кореляцію планет і сфер Кос-
мосу свідчить також Вавилонський зік- 
курат, який, з одного боку, розглядав-
ся як Світова гора, тобто як уособлення 
сфер Космосу, з іншого — кожний по-
верх споруди вважався втіленням пев-
ної планети. 

Тотожність планет і сфер Космосу 
спостерігається і в орнаментах трипіль-
ських горщиків. Так, на розглянутому 
раніше (іл. 1) і на іншому орнаменті 
з Майданецького (іл. 6) на 2 sph домі-
нує темний колір, що символізує під-
земелля. І водночас тут наявні місяці-
серпики та, ймовірно, повні місяці, а на 
4 sph (сфера життя) розміщено дерево 
та тварини (пси?). На цьому орнаменті 
наявні також восьмипроменеві зірки, 
які є підстава ідентифікувати із Сон-
цем. Ці та інші приклади свідчать про 
кореляцію сфер Космосу з певними не-
бесними світилами.

Враховуючи матеріал міфології та 
символіки, автор дійшов висновку, що 
розташування планет у праміфі мало 
такий вигляд: 1 sph — Меркурій (ідеть-
ся про планету, а не староримського 
бога); 2 sph — Венера; 3 sph — Місяць; 
4 sph — Сонце; 5 sph — Марс; 6 sph — 

Юпітер; 7 sph — Сатурн. Сфери 1, 3, 5, 
7 — боги, 2, 4, 6 — богині.

Ця схема потребує уточнення. Пер-
ше стосується Місяця. Цикл цього сві-
тила збігався із фізіологічним циклом 
жінки. Тому він мав би фігурувати як 
«жіноча» планета. Однак збіжність річ-
ного (великого) циклу Місяця в праміфі 
(28×13=364) із циклом Сонця (365) і те, 
що вони є найбільшими світилами, да- 
ло підставу давнім людям убачати в них 
божественну пару, в якій Місяцю від-
водилась роль чоловіка. Тому Місяць у 
архаїчній символіці наче роздвоївся. Як 
світило з 28-денним циклом він тракту-
вався як богиня і розташовувався на  
2 sph (сфера вульви) поруч із Венерою, 
а Місяць із річним циклом у вигляді 
серпа розглядався як божество чолові-
чої статі й розміщувався на 3 sph.

Цим роздвоєнням, очевидно, зу-
мовлено те, що в деяких мовах на по-
значення Місяця вживаються слова як 
чоловічого, так і жіночого роду. Так, у 

Іл. 6
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російській мові є «месяц» (як правило, 
з означеннями «рогатий», «рожок») і 
«луна». Два слова на позначення Мі-
сяця існували й у латині: luna (ж. р.) і 
lunus (ч. р.) [3, 57].

Друге уточнення стосується Сонця 
і Юпітера. Ці світила в праміфі, судячи 
із символіки, фігурують як жіночі боже-
ства. Це також чітко висновується із їх 
кореляції з відповідними сферами Кос-
мосу і сферами Тіла Богині. Очевидно, 
вони набули «чоловічого» статусу після 
того, як провідна роль у пантеоні пере-
йшла до богів-чоловіків.

Кореляція семи планет, семи 
сфер Тіла Богині та семи сфер 
Космосу. Згідно з концепцією прамі-
фу, сім сфер Космосу, сім частин Тіла 
Богині та сім планет перебували в ко-
реляції (відповідності) між собою. Цю 
кореляцію показано в таблиці.

Тут не місце детально обґрунтову-
вати всі випадки кореляції планет зі 
сферами Космосу та Тіла Богині. Хоча 
деякі випадки варто навести. Так, про 
кореляцію бога 1 sph (меркурія) з но-
гами Богині свідчить те, що в грецькій 

міфології він був прудконогим, вико-
нував функцію посланця богів. Проте 
значно важливішим є число три (три-
зуб), яке пов’язувалось із богом води 
і ніг. (Зауважу, що в давньогрецькій 
міфології функція бога 1 sph праміфу 
розділена між богами старшого (Посей-
дон) і молодшого (Гермес) покоління 
олімпійців. Число 3 й пов’язані з ним 
знаки — тризуб і триквестр — зумов-
лено тривалістю циклу Меркурія (88 
днів), у який вкладалося три цикли 
Місяця (28×3=84). Останній був міри-
лом циклів усіх планет. Звідси і тризуб 
на місці ніг богині (іл. 5), три корені у 
ясеня Ігдрассіль зі скандинавської мі-
фології та ін. Усі вони символізують 
планету Меркурій.

Планета венера співвідносилась 
зі сферою підземелля Космосу і вуль-
вою Богині. Зв’язок цієї планети з вуль-
вою зафіксований в шумеро-аккадській 
та грецькій міфології, в яких богині, 
що втілювали тілесне кохання (Іштар, 
Афродіта), були водночас планетою Ве- 
нерою.

На 2 sph, крім Венери, іноді розмі-

Сфера Планети Тіло Богині Космос

7 sph
6 sph
5 sph
4 sph
3 sph
2 sph
1 sph

Сатурн
Юпітер
Марс 
Сонце 
Місяць
Венера 
Меркурій

волосся 
голова ( очі і рот)
шия
живіт (пупець і груди)
пояс
стегна і вульва
ноги

зоряне небо
планети
піднебесся
сфера життя
гори, поверхня землі
сира земля, підземелля
підземні води

Кореляція планет, сфер Тіла Богині та Космосу
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щували і 28-денний цикл Місяця. Його 
часто зображали на орнаменті трипіль-
ських ваз. Так, на орнаменті трипіль-
ського горщика з Майданецького (іл.1) 
на 2 sph зображено цикл Місяця, поді-
лений на сімку фаз, три з яких (полови-
ни молодого і старого місяців і повний 
місяць — «лінзочка» (вони позначені сіт-
ками) втілювали богинь, а чотири (мо- 
лодий і старий місяці-серпики та місяці, 
проміжні між жіночими фазами (вони 
позначені білим кольором), втілювали 
богів. 

Таку саму сімку можна бачити й 
на іншому трипільському орнамен-
ті (іл. 6). Тут на другій від краю смузі  
(2 sph) у двох випадках зображено ана-
логічні сімки фаз Місяця. Тільки пов- 
ний Місяць позначено не «лінзочкою», 
а прямокутником (варіантом ромба) — 
символом богині, а два боги обабіч по-
значені, найімовірніше, песиками.

На нашу думку, подібні сім фаз Мі-
сяця зображено й на подільському ор- 
наменті (іл. 7). Тут посередині орна-
менту внизу зображено ромб. Вище над 
ним підноситься антропоморфна фігур-
ка (руки й голова у вигляді хрестика). 
Ще вище зображена умовна корона, з 
ромбом і очима всередині нього. Ці три 
символи можна вважати жіночими (2, 
4, 6 sph) сферами Космосу — підземел-
лям, сферою життя і небом. (Богиню 
неба чітко символізує голова — ромб 
із очима). Символіка, що цікавить нас, 
розміщена на 2 sph вище за горизон-
тальну орнаментовану стрічку внизу, 
яку можна вважати 1 sph.

Розгляньмо докладніше символи 
на 2 sph. Обабіч ромба розміщено дві 
умовні пташки, крила яких нагаду-

ють поєднання чи то місяців-серпиків, 
чи то зміїв. І ті, й інші є «чоловічими» 
символами. Варте уваги те, що сідниці 
пташок (очевидно «жіночий» символ, 
зображено в аналогічному стилі, що й 
ромб-сідницю антропоморфної фігур-
ки — і нагадують півмісяць («жіночий» 
символ). Не важко помітити, що за 
трьома цими «сідницями» приховується 
трійка «жіночих» символів, які входять 
у сімку символів — фаз місяця. Якщо 
пристати на цю думку, то ромб у цен-
трі (повний місяць і дві «сідниці» пта-
хів є жіночими символами сімки фаз 
місяця, а умовні крила (місяці-серпики) 
то, ймовірно, шеврони (за сідницями) є 
чотирма чоловічими фазами сімки Мі-
сяця. Отже, можна з високою вірогідніс-
тю допустити, що в цьому орнаменті на  
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2 sph зображено сімку символів, що по-
значають сім фаз Місяця, яка цілком 
аналогічна сімці символів трипільських 
орнаментів.

Третя сфера належала місяцю,  
який у цьому випадку виступав у чо-
ловічій іпостасі (як місяць-серп) і спів- 
відносився з горами, верхнім підземел- 
лям, поверхнею землі та поясом Боги-
ні. На орнаментах подільських рушни-
ків символіка бога 3 sph широко пред- 
ставлена у вигляді шевронів, які є спро- 
щеним виразом місяця-серпика. Заува-
жимо, що шеврони позначали не тільки 
сферу бога 3 sph, а й сфери інших богів-
чоловіків.

На 4 sph припадав цикл сонця —  
жіночого світила. Воно співвідноси-
лось зі сферою життя Космосу і живо-
том (пупцем) Богині. Кореляція Сон-
ця і живота богині відображена в ряді 
феноменів. Уже в самій назві нервових 
розгалужень на животі людини — «со-
нячне сплетіння» — відображено про-
екцію Сонця на живіт. Про кореляцію 
сфери життя і Сонця свідчить те, що 
на трипільському посуді на четвер-
тій сфері іноді розміщували дере- 
во — символ життя (іл. 1), а іноді Сонце  
(іл. 6). Орнаменти подільських руш- 
ників надають багато прикладів, що 
свідчать про зв’язок Сонця зі сферою 
життя і животом (грудьми) Богині. 
Вони будуть детально проаналізовані 
нижче.

Про співвіднесення планет мар-
са, Юпітера і сатурна з певними 
сферами Космосу і частинами Тіла Бо-
гині можна говорити, лише засновую-
чись на логіці кореляції планет із цими 
сферами.

Сімка і вісімка богів праміфу. 
Восьмичленні структури. Поряд із 
семичленними в первісній символіці 
та орнаментах поширені восьмичленні 
структури. Таку структуру зображено 
на трипільській мисці (іл. 8). Тут по 
колу розміщено чотири умовні чоловічі 
голівки (роти у вигляді місяця-серпика 
символізують богів) і три доволі умовні 
жіночі. Четверту символізує подовже-
ний ромб. Чоловічі й жіночі образи чер-
гуються.

Подібна структура зображена й на 
орнаменті подільського рушника (іл. 9). 
Тут на кінцях променів косого хреста 
зображено чотири умовні жіночі фігур-
ки (ромби-сідниці), а на променях пря-
мого хреста — чоловічі (широкі плечі). 
Така структура із вісімкою фігурок на 
променях прямого і косого хрестів є од-
ним із найпоширеніших візерунків на-
родної вишивки.

Досліджуючи архаїчну символіку і 
орнаменти, автор дійшов висновку, що 
в ній сімка і вісімка богів перебувають у 
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специфічному співвідношенні. Пантеон 
богів праміфу, крім сімки, містив і вось-
мий член — саму Велику Богиню. У сім- 
ці богів при позначенні структури Кос-
мосу восьмий член — Богиня мовби 
відсутній. Однак насправді вона при-
сутня, хоч і віртуально. Божеств, що 
втілювали Космос (і Тіло Богині), було 
сім, але складені разом, вони утворю-
ють восьмий член пантеону — саму Бо-
гиню. (Якщо взяти разом бога ніг, боги-
ню сідниць та інших, закінчуючи богом  
7 sph, то в результаті, крім семи божеств, 
матимемо ще Велику Богиню). Звідси 
висновок про те, що сімка дорівнює ві-
сімці. Це парадоксальне з погляду ма- 
тематики рівняння ґрунтується на тео- 
логічній конструкції, згідно з якою 
Велика Богиня ділилась на сім сфер і 
водночас могла фігурувати як одне з 

божеств поруч із божествами сімки. Рів-
ність сімки і вісімки має важливе зна-
чення у побудові структур орнаментів.

У восьмичленній структурі Велика 
Богиня фігурує поруч із сімкою божеств. 
Ці структури мають вигляд кругів, ква-
дратів, прямокутників, у яких розміще-
но 4/8 символів. Очевидно, такі струк-
тури, якщо не виникли, то принаймні 
набули значного поширення в епоху не-
оліту з появою гончарного виробництва, 
коли відкрилась можливість розміщува-
ти символіку по колу. Ці структури вия-
вились доволі зручними для позначен-
ня структури простору. Чотиричленний 
поділ (північ-південь, захід-схід) легко 
трансформувати у восьмичленний че-
рез впровадження середнього члена 
(на зразок — південний схід). За допо-
могою восьмичленної структури також 
зручно позначати часові цикли небес-
них світил (Місяця, Сонця і, можливо, 
деяких планет), добовий цикл, жіночі 
фізіологічні цикли (менструальний і 
вагітності). Якщо допустити (для чого 
є багато підстав), що фази зазначених 
циклів позначалися тими самими бога-
ми, що задіяні у вертикальній сімці (1, 
2, ...7 sph) разом із Великою Богинею як 
восьмим членом, то сімка і вісімка бо-
жеств утворюють зручний і економний 
склад пантеону, що дозволяє позначати 
просторово-часові відношення і цикли 
структурами, що складаються з тих са-
мих богів.

Вертикальні семи / восьми-
членні структури: дві богині в од-
ній сфері. Вісімка богів пантеону зу-
мовила деяку корекцію і в розміщенні 
богів у вертикальних семичленних 
структурах Космосу. Оскільки Велика 

Іл. 9



Частина друга. ІнТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ КУЛьТУРи268   ■

Богиня (Космос) поділялася на сімку 
сфер-богів, то склалася парадоксальна 
ситуація: сфер Космосу було сім, а бо-
гів, якщо рахувати і Богиню, — вісім. У 
семичленній структурі Космосу вона не 
мала своєї сфери. Щоб зняти цю супе- 
речність між сімкою сфер і вісімкою 
богів, давні «мислителі» вдавались до 
різних прийомів. Один із них полягав 
у тому, що Богиню (або її символ) роз-
міщували в сфері однієї з її іпостасей-
богинь. Так, на нашу думку, виник фе-
номен «двох богинь в одній сфері».

Найчастіше дві богині розміщували 
в четвертій сфері — сфері богині життя 
(живота). Імовірно, це зумовлено тим, 
що тут розміщувалися пупець і груди —  
два самостійні жіночі символи, які в ар-
хаїчній символіці часто фігурують у ви-
гляді божеств. Хоча не виключено, що 
в такий спосіб підкреслювалася близь-
кість Великої богині до богині 4 сфери 
(життя). Детальніше про це див. [17].

У традиційних народних орнамен-
тах символом двох богинь у одній сфері 
є фігура, яку можна назвати «здвоєним 
ромбом». Оскільки домінантне значен-
ня ромба — символ богині чи жіночої 
сфери, то фігуру «здвоєного ромба» є 
підстава трактувати як позначення 
двох богинь у одній сфері. Серед орна-
ментів подільського рушника є зразок, 
що походить із с. Стіна Томашпільсько-
го району Вінницької області (іл. 10), на 
якому два ромби з’єднані в одну фігуру. 
Якщо допустити, що вони позначають 
живіт і груди Богині (сферу життя), то, 
ймовірно, два крайні хрести символізу-
ють груди, а центральний — пупець. 
Здвоєні ромби доволі поширені в народ-
ній вишивці.

28- і 32-членні структури арха-
їчної символіки і орнаментів. Вер-
тикальна семичленна структура є ви-
хідною для розуміння Космосу давніми 
людьми. Крім неї, трапляються й інші 
значно складніші структури, які ви-
никли на її основі. Серед них особливе 
місце в праміфі належало 28-членній 
структурі. Її особливість зумовлена 
тим, що число і структура 28 фіксує 
збіжність фізіологічного циклу жінки 
Богині і циклу Місяця. Внаслідок цьо-
го фізіологічні цикли жінки набували 
космічного характеру, а космічні цик- 
ли поставали як цикли жінки. Цей 
збіг, імовірно, був також одним із го-
ловних аргументів, що лежав у основі 
культу Богині.

До цього слід додати, що в праміфі 
(у первісній символіці) 28-членна струк-
тура тотожна семичленній. Ця рівність 
виводилась із того, що і 7, і 28 є струк-
турами Богині (утілюють Богиню). Бо-
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гиня є сімкою (поділяється на сім сфер) 
і водночас їй притаманний 28-денний 
цикл.

28-членна структура Космосу логіч-
но висновується із семичленної струк- 
тури Космосу. Три богині (2, 4, 6 sph ) — 
дочки Великої Богині — були іпостася-
ми Матері й, подібно їй, поділялися на 
свої сімки божеств (очевидно, менших за 
рангом). Звідси сімка сфери неба, сімка 
сфери життя і сімка сфер підземелля.

У випадку поділу кожної з трьох 
богинь Космосу на свої малі сімки, які 
разом із цими богинями стають вісімка-
ми (7=8), семичленна структура Космо-
су набуває вигляду 28-членної. У цій 
структурі чоловічі сфери приймають-
ся за одиницю, а жіночі — за вісімку:  
1 sph — 1; 2 sph — 8; 3 sph — 1; 4 sph —  
8; 5 sph — 1; 6 sph (сімка планет і їх 
богиня) — 8;, 7 sph — 1. Так семичлен-
ний Космос був трансформований у 28-
членний (1+8+1+8+1+8+1=28).

Серед археологічних артефактів 
28-членний Космос найчіткіше пред-
ставлено в образі Богині з Моравії  
(іл. 11. 20 тис. р. до н. е.). Як видно з 
малюнка, кожна з жіночих сфер — сід-
ниці, живіт і голова — діляться на свої 
менші сімки. 2 sph складається із семи 
еліпсів. 4 sph охоплює три групи еліп-
сів — живіт і двійку грудей — (жіночі 
символи) та чотири драбинки (чоловічі 
символи). Водночас чергування драби-
нок і символів, за умови, що живіт роз-
міщений між грудьми, цілком відповід-
ний правилам сімки.

Можна виокремити семичленну 
структуру в символіці голови. Вона скла- 
дається з вузьких дуг, позначених штри-
хами, і ширших проміжків між ними. 

Якщо першу знизу вузьку дугу вважати 
1 sph (Меркурієм), вищу порожню — 2 
sph (Венерою), 3 sph — наступну вузьку 
(Місяцем), наступну порожню — 4 sph 
(Сонцем), дві вузькі розташовані поруч 
дуги — 5 sph (Марсом), порожню — 6 sph 
(Юпітером) і «корону» з вузьких дуг — 7 
sph (Сатурном, Кроносом), то найвища 
дуга, очевидно, позначає зоряне небо. Із 
цього малюнка видно, що богині 2, 4, 6 
sph дублюють Велику Богиню. Будучи 
іпостасями (подобами) Матері, вони, як 
і Мати, діляться на сімки сфер.
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Важливу роль у формуванні цих 
сімок відіграла симетричність тіла жін-
ки. Так, трійкою жіночих символів 2 sph 
вважались вульва в центрі та дві симе-
тричні сідниці, 4 sph — пупець і двійка 
грудей, 6 sph — рот і двійка очей. Чоло-
вічі члени сімки або ігнорувались, або 
ж позначались певними символами. 
Внаслідок такого поділу жіночих сфер 
семичленна структура Космосу (і Тіла 
Богині) трансформувалась у 28-членну.

28-членна структура Космосу трап- 
ляється і в орнаментах подільських 
рушників. Так, на рушнику із с. Студена 
Томашпільського р-ну (іл. 12) на стов-
бурі кожного з трьох дерев чергуються 
умовні щаблі (елементи драбин) і фігу-
ри, що нагадують незавершені ромби. 
На підставі порядку розташування цих 
символів, а також того, що щаблі є сим-
волами богів, ці три фігури можна вва-
жати символами богинь. Чотири щаб- 
лі та три жіночі символи по вертикалі 
утворюють семичленну структуру.

Крім вертикальної сімки, на рівні 
жіночих сфер (2, 4, 6 sph) цього орна-
менту простежуються й горизонтальні 
сімки. Від кожного ромба відходять гіл-
ки, завершені фігурами, що нагадують 
шеврони — чоловічі символи. Чотири 
фігури, подібні шеврону, і три умовні 
ромби утворюють горизонтальні сімки. 
Три горизонтальні сімки (вісімки) в су- 
мі становлять 24, а разом із чотирма чо-
ловічими сферами, що їх символізують 
щаблі, — 28. Цей орнамент, отже, мож-
на розглядати як 28-членну структуру.

Подібність горизонтальних струк-
тур усіх трьох жіночих сфер (2, 4, 6 sph) 
у 28-членному Космосі, безперечно, 
свідчить про рівноцінність трьох сві- 

тів — земного, підземного і небесного, 
яка почасти збереглась у казках і міфо-
логії.

У архаїчній символіці та орна-
ментах також трапляється 32-членна 
структура Космосу. Ця структура зумов-
лена подвоєнням богинь у одній сфері. 
Якщо дві богині розміщені в 4 sph, то 
(за умови, що богиня є сімкою) мати-
мемо 1+7+1+7+7+1+7+1=32. Приклади 
цієї структури Космосу будуть розгля-
нуті нижче. Усі розглянуті структури 
важливі для аналізу образу дерева.

1.2. сакральні множини в арха-
їчній символіці та орнаментах

Праміф і множини знаків. Роз-
крити семантику символів, що входять 
в образ дерева подільського рушника, 
неможливо без з’ясування семантики 
множин знаків, що спостерігаємо май-

Іл. 12
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же на кожному орнаменті аналізованих 
рушників. Цим зумовлено потребу ко-
ротко викласти суть концепції автора 
про сакральні множини.

На археологічних артефактах від 
верхнього палеоліту й до енеоліту, а в 
орнаментах аж до середини ХХ ст. на-
явні множини знаків, якими, на думку 
дослідників, позначено кількості (вели-
чини). Від інших знаків вони відрізня-
ються тим, що є множинами однакових 
знаків. Це однотипні, прості за формою 
знаки, згруповані в єдине ціле. Саме їх 
множинність і однаковість дозволяють 
убачати в них елементи, якими позна-
чені кількості. Ними можуть бути па-
лички, зубці, шеврони, крапки, кружеч-
ки та інші знаки.

Вихідним моментом дослідження  
кількісних знаків був праміф і його 
структури. Праміф задає той смисловий 
(семантичний) контекст, який відкри-
ває певну перспективу їх дослідження. 
Оскільки базовою структурою праміфу 
була сімка планет, то звідси логічний 
висновок про те, що ці знаки повинні 
стосуватися циклів планет.

Згідно з праміфом, множини зна-
ків могли позначати і величини циклів 
жінки-богині — менструальний і термін 
вагітності.

Множина передує числу. Відо-
мому німецькому математикові Г. Кан-
тору належить думка, за якою в історії 
людства множини передували числам. 
Це означає, що давня людина могла 
оперувати великими множинами, не 
маючи чисел на їх позначення. Число 
передбачає наявність числового ряду —  
одиниць, десятків, сотень та ін. Пер-
вісна ж людина оперувала числами в 

межах одного-двох десятків. Те, що ви-
ходило за ці межі, втрачало будь-яку 
числову визначеність.

На мій погляд, дослідникам кіль-
кісних знаків на архаїчних артефактах 
бракує усвідомлення саме цієї думки 
Кантора. Вони прагнуть осмислити мно- 
жини давніх людей, беручи до уваги 
числа, вважають, що людина, яка не ма- 
ла числа 100, не могла оперувати кіль-
кісними величинами, що дорівнювали 
цій величині чи перевершували її.

Виникнення множин зумовлено 
необхідністю усвідомлення часу. Давні 
люди мали потребу в кількісному визна-
ченні тривалості циклів Сонця, Місяця, 
вагітності та ін. Однак для фіксації цих 
тривалостей у днях вони не мали відпо-
відних чисел. Імовірно, це й змусило їх 
використовувати множини знаків.

Процес формування множин мож-
на уявити так. Довжиною тіні чи іншим 
способом фіксувався найдовший чи 
найкоротший день сонячного циклу і 
кожен день до повторення такого само-
го дня позначався певним знаком (па-
личкою чи іншою позначкою) на камені 
чи дереві. Так, не маючи відповідного 
числа, давні люди могли позначати річ-
ний цикл Сонця множиною, що склада-
лась із 365 знаків. Це ж стосувалось і 
циклу Місяця. Фіксувався, наприклад, 
Місяць у певному сузір’ї і кожен день до 
появи його в цьому ж сузір’ї позначався 
певним знаком. Так виникла множина 
з 28 знаків, що пов’язувалась із циклом 
Місяця. Не маючи числа на її позначен-
ня, вони могли просто назвати її «мі- 
сяцем».

Числа-пропорції. Множини зна-
ків, якими позначалися цикли Сонця 
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(365), вагітності (280), Венери (224), 
були дуже великими. З ними було важ-
ко робити будь-які операції. Тому вони 
й відсутні на артефактах. Щоб зробити 
ці множини хоч якоюсь мірою зручни-
ми для осягнення і операцій, давні «ма- 
тематики і астрономи» винайшли ге- 
ніальний вихід. Вони стали позначати 
великі множини пропорційно зменше-
ними множинами знаків. Як пропорції, 
що в них скорочувались великі множи-
ни, приймались найбільш відомі (са-
кральні) числа, тобто числа, пов’язані з 
пантеоном богів. Ними були 7, 8 і 28.

Ці пропорції ґрунтувались на пев-
них «теологічних» засадах. Так, одини- 
ця могла заміщувати сімку (1=7), 
оскільки Велика Богиня як одиниця за- 
міщувалася сімкою божеств. Рівняння 
1=8 випливає з рівняння 7=8 (де наяв-
на сімка божеств, там є восьмий член 
пантеону). Отже, 1=7=8.

Зменшення множин у пропорції 
1=28 зумовлено тим, що для давніх лю- 
дей Богиня була як сімкою, так і 28. 
Отже, один знак міг означати сімку, ві-
сімку і 28 (1=7=8=28).

Осібно від чисел-пропорцій знахо-
дилась п’ятірка, яка із давніх часів 
широко використовувалась як пропор- 
ція для скорочення множин. Вибір п’я- 
тірки обґрунтовувався тим, що 1 (рука, 
п’ядь) складалась із 5 пальців (1=5), 
внаслідок чого одиниця могла заступа-
ти п’ятірку. На користь п’ятірки свідчи- 
ло і те, що пальці як міра завжди були  
«під рукою». Мабуть, тому рука з п’ять- 
ма пальцями була сакралізована, про 
що свідчать її первісні зображення.

Сакральні множини. При ділен-
ні часових циклів на числа-пропорції 

отримували порівняно невеликі за кіль-
кістю знаків множини, якими легше 
було оперувати. Оскільки ці множини 
посіли важливе місце в первісному мі-
фові, їх правомірно назвати сакраль-
ними множинами.

Серед сакральних множин, що 
трапляються на археологічних арте-
фактах, можна виокремити дві групи. 
Одні стосуються циклів планет, інші — 
жінки-богині. Перші множини познача-
ли цикли Місяця, Сонця, Венери, Мер-
курія. Цикли Юпітера і Сатурна через 
їх велику тривалість, найімовірніше, 
не фіксувались на артефактах. Не до 
кінця з’ясовано також питання щодо 
циклу Марса.

Враховуючи пропорції, згідно з 
якими скорочувалися цикли планет, а 
також розміщення множин на відповід-
них сферах Космосу і Тіла Богині, нам 
вдалось ідентифікувати такі множини: 
28 — цикл Місяця, 52 — цикл Сонця і 
річний цикл Місяця (52×7=364); 73 — 
цикл Сонця (73×5=365), 13 — річний 
цикл Місяця і цикл Сонця (13×28=364).

Дещо складніше ідентифікуються 
множини інших планет, оскільки їм 
притаманні сидеричні та синодичні 
цикли. Під синодичним періодом астро-
номи розуміють проміжок часу, протя-
гом якого планета при спостереженні із 
Землі здійснює один повний оберт на-
вколо Сонця. У цьому випадку на три-
валість оберту планети впливає те, що 
спостерігач знаходиться на Землі, яка, 
своєю чергою, також рухається навколо 
Сонця.

Під сидеричним періодом розу-
міють проміжок часу, протягом якого 
планета здійснює один оберт навколо 
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Сонця по своїй орбіті, за умови, що спо-
стерігач знаходиться на відносно не-
рухомій точці. Однак визначити цей 
час, знаходячись на планеті Земля, яка 
також рухається навколо Сонця, доволі 
складно. Вважається, що до Коперніка 
(XVI ст.) люди могли мати уявлення 
лише про синодичні цикли. Проте є ві- 
домості, що давньоіндійські та давньо-
китайські астрономи ще до нової ери 
оперували сидеричними циклами блу-
каючих світил.

Дуже багато фактів дають підставу 
вважати, що й люди верхнього палеолі-
ту в множинах фіксували саме величи-
ни сидеричних, а не синодичних циклів 
планет, тобто циклів, які візуально не 
дані. Принаймні множини знаків, які 
корелюють зі сферами Венери та Мер-
курія, узгоджуються із сидеричними, а 
не синодичними величинами циклів. 
У подальшому аналізі ми засновуємося 
на припущенні, що за множинами зна-
ків, які співвідносяться із цими світила-
ми, приховано саме сидеричні цикли, 
усвідомлюючи, що це припущення є гі-
потетичним.

На підставі цих міркувань автору  
вдалося встановити, що Меркурій, сиде- 
ричний цикл якого становить 88 днів, 
міг позначатися множинами з 3 (88:28=3 
приблизно), 11 (88:8=11), 17 (88:5=17 
приблизно) знаків або цілою множиною 
88. Сидеричний цикл Венери (224 дні) 
зображався множиною із 32 (224:7=32) 
знаків. Ці множини часто спостеріга-
ються в кореляції зі сферами згаданих 
планет. Отже, пропорційно меншими 
(сакральними) множинами планетних 
циклів можна вважати множини 3, 11, 
13, 17, 28, 32, 52, 72(73), 88 (84). 

До множин, пов’язаних із жінкою-
богинею, можна віднести множини із 
28, 40, 56, 88 (84) знаків. Множиною 28 
позначався фізіологічний цикл жінки. 
Множину з 40 знаків можна беззапереч- 
но пов’язати із циклом вагітності — 
40×7=280. Складніше визначити семан-
тику множини із 56 знаків, яку нерідко 
спостерігаємо на фігурках богинь. мож-
ливо, нею могли позначати двох богинь 
(28×2=56). Множиною 88 позначалася 
структура семичленного Космосу (Вели-
кої Богині) за умови, що жіночі сфери є 
не сімками, а 28. У цьому випадку ма-
тимемо: 1+28+1+28+1+28+1=88. Коли ж 
у цій структурі не брати до уваги 4 чоло-
вічі сфери, вона має вигляд 84.

Сформувавшись у глибинах па-
леоліту, такі множини, як 3, 11, 13, 17, 
28, 32, 40, 52, 56, 73, 88 (84) та інші, 
справили значний вплив на розвиток 
пізнішого міфологічного та релігійного 
мислення. Вони відобразились і у фоль-
клорі, особливо в казках.

Сакральні множини на архео- 
логічному артефакті й на орна-
менті подільського рушника. За 
приклад множин знаків у архаїчній 
символіці розглянемо артефакт, що по- 
ходить зі спорідненої із Трипіллям 
культури Кукутені селища Гелієшти 
(іл. 13). На горщику з Гелієшти (Руму-
нія) по вертикалі простежуються чоти-
ри сфери. 1 sph — нижня вузенька не- 
орнаментована стрічка, 2 sph — ши-
рока орнаментована стрічка з двома 
жіночими образами, 3 sph — стріч-
ка, аналогічна 1 sph, 4 sph — широка 
орнаментована стрічка. Вважаємо, що 
1 і 3 sph є чоловічими, а 2 і 4 sph — жі-
ночими сферами. Множини кількісних 



Частина друга. ІнТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ КУЛьТУРи274   ■

знаків, про які йдеться, розміщено на 
2 sph. Тут по горизонталі поруч із двома 
жіночими образами містяться дві групи 
знаків. Кожна з них, якщо йти справа 
наліво (так читались архаїчні знаки), 
складається із шевронів кутами вліво, 
із концентричних ромбів і з шевронів 
кутами вправо. Кількість шевронів у 1 і 
3 підгрупах, якщо враховувати товстий 
шеврон, — 7 і 7. Концентричних ромбів 
також 7. Якщо «розрізати» 7 концент- 
ричних ромбів навпіл, отримаємо 7 + 
7 шевронів. Отже, кількість шевронів 
у цій групі 7+7+7+7=28. Це — цикл 
Місяця. Він позначається шевронами, 
оскільки шеврон є спрощеним місяцем-
серпиком, а ромб символізує повний мі-
сяць. Очевидно, що і богиня, зображена 
в метопі, символізує богиню Місяця. Її 
розміщення в 2 sph пояснюється тим, 
що це сфера вульви Богині і 28-денного 
циклу Місяця.

Цю саму кількість шевронів зобра-
жено й у лівій групі (у підгрупі поряд 
із лівою богинею ймовірно помилково 
замість 7 зображено 8 шевронів). Отже, 
в обох групах зображено двох богинь і 
множину 28+28= 56. 28 і 56 — сакраль-
ні множини.

На іл. 13 є і вертикально розмі-
щені шеврони. Їх кількість 4×8=32, 
що позначає цикл Венери (32×7=224).  
Є шеврони і в конструкції образів бо-
гинь. У богині праворуч кількість шев- 
ронів — 8, ліворуч — 6. 8+32=40 — мно-
жина вагітності жінки (40×7=280). Шев-
рони цього орнаменту приховують іще 
одну множину — 56+32=88. Це сакраль-
на множина, що позначає цикл Мерку-
рія і структуру Богині-Космосу. Отже, в 
цьому орнаменті наявні множини — 8, 
28, 32, 40, 56, 88.

У орнаменті рушника із с. Дми-
трашківка Піщанського р-ну Вінниць-
кої обл. (іл. 14) як сакральні множини 
розглядаємо множини зубців, ромбів, 
шевронів, завитків та ін. 

Орнамент являє собою концен-
тричні, тобто вписані один в одного 
ромби, що символізують сфери Космосу 
і водночас сфери планет. У цій моделі 
1 sph розміщено в центрі. Сферу сим-
волізує хрест, промені якого утворені 
з рядів шевронів. Різні кольори зубців 
шевронів свідчать про те, що вони фі-
гурують як окремі одиниці. Кількість 
зубців на одному промені — 11+11=22. 
На чотирьох — 88. За кількістю знаків 

Іл. 13
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цей хрест можна ідентифікувати з 1 sph 
(Меркурієм).

Між променями хреста розміщено 
по два трикутники. Всього їх 8, на кож-
ному з них по 4 гачки (завитки). Кіль-
кість гачків на трикутниках — 32 (8×4). 
Так позначено цикл Венери (32×8=224). 
Отже, і за місцем розташування, і за 

кількістю значків є підстава ото-
тожнити ромб, утворений цими 
вісьмома трикутниками, із 2 sph. 
Далі від центра розміщені чорні 
зубці, кількість яких на верхній 
частині орнаменту — 11+11, на 
нижній — 10+10. Можливо, що 
на верхній частині вишивальни-
ця припустилася помилки. Кіль-
кість зубців там також мала бути 
10+10. Разом вони мали познача-
ти цикл вагітності (40).

Наступна широка сфера 
утворена з рядів паралелограмів. 
У кожному з чотирьох сторін ром-
ба їх кількість дещо відрізняєть-
ся. У верхній частині орнаменту 
їх 7+7 (без двох трикутників при 
вершині), в нижній частині їх 
кількість 7+7 (враховуючи три-
кутники). Очевидно, в такий спо-
сіб прагнули передати 28-денний 
місячний цикл. Із зовнішнього 
боку цієї сфери відходять зубці, 
які разом із зубцями вищої сфе-
ри утворюють ромби. Їх кількість 
на кожному з чотирьох відрізків 
приблизно по 13. 13×4= 52.

Отже, на орнаменті рушни-
ка передано сакральні множини 88, 32, 
40, 28, 52. Вони мають відповідники 
з множинами на археологічному ар-
тефакті. Враховуючи, що деякі із цих 
множин (40, 32, 88 та ін.) поширені в 
казках та інших видах фольклору, є всі 
підстави твердити про наявність фено-
мену сакральних множин, які широко 
використовувались в образі дерева по-
дільських рушників.

Іл. 14
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Дерево — модель Космосу. Де-
рево є одним із фундаментальних сим-
волів первісної культури людства. Цей 
символ виник наприкінці пізнього па-
леоліту і зберігся в традиційних народ-
них орнаментах і фольклорі до наших 
днів. Поряд зі світовою горою, світовою 
рікою та іншими подібними символа-
ми Космосу він відіграв важливу роль 
у впорядкуванні світогляду давніх 
людей. Водночас образ дерева значно 
краще від інших моделей репрезентує 
структуру Космосу. Його три частини — 
коріння, стовбур і крона — доволі вдало 
імітують основні (жіночі) сфери — під-
земелля, наземний світ і світ небесний.

У символіці фігурували різні види 
дерева (докладніше про це див. [12]). 
Важливо зазначити, що поряд із світо-
вим деревом фігурували дерева кожної 
із трьох жіночих сфер — дерево ниж-
нього світу (2 sph), дерево життя (4 sph) 
і небесне дерево (6 sph), що свідчить 
про тотожність образу дерева і жінки-
богині.

Відомий російський дослідник 
символу світового дерева В. Н. Топоров, 
аналізуючи його роль у розвитку пер-
вісної символіки, навіть виділяє т. зв.  
епоху світового дерева (тобто епоху ор-
ганізованого Космосу), якій він проти-
ставляє попередню епоху як епоху хао-
су. На його думку, саме завдяки образу 
дерева вдалось упорядкувати основні 
просторові й часові відношення і ство-
рити цілісну модель світу: «Світове де- 
рево і його варіанти являють собою об-
раз певної універсальної концепції сві-

ту» [18, 266]. В. Н. Топоров зазначає, що 
ранні знакові системи, створені у верх-
ньому палеоліті, не містять ознак такої 
організації Космосу, а сам образ світо-
вого дерева в цих системах відсутній.

Не заперечуючи важливого зна-
чення моделі дерева в структуруван-
ні Космосу (в упорядкуванні основних  
його протилежностей: верх-низ, вправо- 
вліво, центр-периферія та ін.), ми вва-
жаємо, що таке структурування спочат-
ку здійснювалось на жіночих фігурках 
у верхньому палеоліті за 10 тис. років 
до появи образу дерева. Тіло Богині 
було першою вертикальною моделлю 
Космосу. Про це, зокрема, свідчить і так 
звана Моравська Богиня, образ якої 
моделює сім і навіть 28 сфер Космосу. 
Про передування образу Богині дереву 
свідчить і той факт, що в орнаментах 
спостерігається наслідування деревом 
образу Богині. Дереву часто надають 
антропоморфних рис — голови, гру-
дей, пупця, ніг, що свідчить про більшу 
глибинність образу жінки порівняно з 
деревом. Світове дерево є лише одним 
із символів, які втілюють семичленний 
(упорядкований) Космос — Богиню.

Це не означає, що автор заперечує 
роль світового дерева в упорядкуванні 
Космосу. Очевидно, це була перша не-
антропоморфна універсальна мо- 
дель Космосу. Вона доволі проста й зро-
зуміла, завдяки чому й набула такої 
універсальності.

Дерево є найчастіше відтворюва-
ним образом у орнаментах подільських 
рушників. Можна по-різному типізува-

2. структури космосу та сакральні множини  
в образах дерева подільських рушників
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ти розмаїття цих образів. У цьому до-
слідженні ми згрупували орнаменти з 
образом дерева, керуючись переважно 
їх візуальними ознаками.

Дерево-драбинка. Драбинка є од- 
ним із найдавніших символів. Він є на  
образі Моравської Богині (іл. 11) і на 
трипільських горщиках (іл. 1). У всіх 
цих випадках драбинка фігурує як чо-
ловічий символ, яким позначали вузькі 
проміжні сфери між широкими жіночи-
ми. Вона символізувала перехід від од-
нієї жіночої сфери до іншої. 

У світлі цього наявність символу 
драбинки та її елементів (щаблів) у 
орнаментах подільських рушників слід 
вважати знаковим явищем. Чотири та- 
кі орнаменти походять із с. Студена.

Орнамент рушника на іл. 15 при-
вернув увагу тим, що на ньому зобра-

жено поряд два дерева і драбинка. 
Подібне поєднання дерева і драбинок 
можна зауважити на фрагменті орна-
менту з трипільського горщика (іл. 16). 
І хоча орнамент рушника не відтворює  
повністю трипільську символіку, важ-
ливе поєднання символів дерева і дра-
бинки. Наявність у орнаментах поділь-
ського рушника одного з найдавніших 
елементів символіки — драбинки, який 
зберіг своє значення чоловічого симво-
лу, свідчить про вкоріненість цих орна-
ментів у глибоку архаїку. 

Дерево-вазон. Орнамент, умовно  
названий деревом-вазоном, доволі по-
ширений серед подільських рушників.  
У колекції нараховувалося десять де- 
що відмінних варіантів цього образу. 
Автор не досліджував його походження. 
Вважається, що образ дерева-вазона, 
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квітки-вазона виник доволі пізно (в 
епоху Відродження чи навіть пізніше). 
Однак у структурах і в множинах цьо-
го орнаменту рушників простежується  
архаїчна традиція моделювання Кос-
мосу і Тіла Богині. Очевидно, тради-
ційні структури були перенесені на но- 
вий образ. 

У попередніх публікаціях [13] було 
показано, що і ваза, і квітка в цьому де- 
реві фігурують як жіночі символи. Про 
те, що ваза є символом богині, свідчать 
орнаменти (іл. 17, 18) та ін. У них ваза 
поділена на сфери, у яких чергуються 
зубці (чоловічі символи) та білі смуги, 
що, ймовірно, символізують богинь. 
Квітку також є підстави вважати сим-
волом богині. Вона має форму ліри, що 
моделює сідниці жінки. Крім цього, в 
її структурі простежуються сімка сим-
волів — три жіночі та чотири чоловічі. 
Кожна квітка складається з основи (го-
ризонтальної смуги — сідниць (2 sph), 

ромбика (4 sph) на середині вертикаль-
ної лінії, що відходить від «сідниць», та 
голови-хрестика (6 sph) на цій же лінії. 
Чоловічими символами є S-подібні біч- 
ні смуги, що відходять від основи квіт-
ки, а також дві «руки», що завершують-
ся хрестиками обабіч голови. Інший пе-
реконливий аргумент для ототожнення 
квітки з богинею дає орнамент (іл. 19), 
у якому в квітках верхнього ярусу зоб- 
ражено жіночі фігурки. Квітку, отже, є 
всі підстави вважати богинею (сімкою).

Серед орнаментів квітки-вазона 
можна вирізнити два типи — простий 
з 28-членною структурою і складний, у 
якому 28-членна структура поєднуєть-
ся з 32-членною. Прикладом орнамен-
ту першого типу є дерево (іл. 20), що по 
вертикалі утворює семичленну структу-
ру. Зубці внизу є символом 1 sph. Ваза 
і дві нижні квітки (жіночі символи) —  
2 sph. Ряди малих ромбиків із завитка-
ми, що розташовані між нижніми і ви-
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щими квітами, — 3 sph. (Ромб здебіль-
шого є символом богині. Однак малий 
відносно інших фігур розмір ромбів, їх 
поєднання в групи і завитки-змії по ку-
тах свідчать про те, що вони є чолові-
чими символами. І в структурі символів 
вони посідають місце бога). 

Два паростки біля стовбура та дві 
бічні квітки, що відходять від них, мож-
на ідентифікувати як 4 sph. (Паростки, 
очевидно, символізують дерево жит-
тя. Звідси стає зрозумілою відмінність 
світового дерева і дерева життя. Пер-
ше виражає весь Космос, друге тільки  
4 sph — сферу життя). Групи ромбиків, 
розміщені вище, що аналогічні ромби-
кам із 3 sph, є символами 5 sph. Най-
вища квітка, розташована посередині, 
і дві малі квітки обабіч неї — 6 sph. 
Коси-змії на умовних головах квіток-
богинь — 7 sph. 

Поряд із вертикальною семичлен-
ною структурою в цьому орнаменті 

можна виділити три горизонтальні се-
мичленні структури, які розташовані 
в жіночих (2, 4, 6 sph) сферах дерева. 
2 sph складають ваза і дві нижні квіт-
ки — три жіночі символи семичленної 
структури. Чоловічими є чотири групи 
ромбиків, які раніше ідентифіковано як 
3 sph. Їх скісне розміщення наголошує 
розмежування жіночих символів сімки 
богів 2 sph. Вони фігурують як 1, 3, 5,  
7 sph цієї горизонтальної сімки. Це ж 
стосується і 4 sph: паростки біля стов-
бура (вони, крім дерева життя, символі-
зують і пупець Тіла Богині) і дві квіт- 
ки — три жіночі символи сімки, а чоти-
ри групи ромбиків із 5 sph — чоловічі. У 
6 sph три голівки є жіночими символа-
ми, а руки-хрести — чоловічими. (Руки 
в символіці є чоловічими символами. 
Крім цього, за правилами «читання» 
символів, два чоловічі символи, розмі-
щені поряд, читаються як один. Тому 
шість символів слід вважати четвіркою. 
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Отже, і тут маємо семичленну структу-
ру, а орнамент у цілому можна вважа-
ти 28-членною структурою. За умови, 
що 7=8 (де є сім богів, там є і Богиня) 
маємо: 8×3=24. Ця множина разом із 
чотирма чоловічими сферами утворює 
28-членну структуру.

Очевидно, що логіка формування 
цієї структури — поділ Великої Богині 
на сімку богів і наступний такий са-
мий поділ кожної із богинь-іпостасей 
на свою сімку — приховує теогонію бо-
гів. Іншими словами, зазначене дерево 
можна розглядати як родове дерево бо-
гів, як дерево божественного родоводу. 
Імовірно, тому це дерево часто назива-
ють деревом роду.

На цьому образі дерева до 1-го по-
коління відносять Велику Богиню, яку 
репрезентує все дерево. Можливо, до 
першого покоління належить і Бог 7 
sph. Тут існує деяка неузгодженість 
між міфологією і символікою. У міфо-
логії присутній Бог, у символіці Боги-
ня ділиться на сімку включно із цим  
Богом. 

До 2-го покоління належать боги 1, 
2, 3, 4, 5, 6 і 7 sph вертикальної сімки. 
Вони представлені сферами-зубцями 
внизу (1 sph), вазою і квітами (2 sph), 
рядами ромбиків (3 sph), двома парост- 
ками біля стовбура і двома квітками 
обабіч (4 sph), рядами ромбиків (5 sph), 
квіткою-головою (6 sph), зміями на го-
лові (7 sph).

До 3-го покоління належать боги, 
на яких поділились (яких народили?) 
богині 2, 4, і 6 sph, тобто боги горизон-
тальних сімок. Разом ці три поколін-
ня утворюють 28-членну структуру  
(28-членний рід).

На цьому теогонія не зупинилась. 
Як видно з орнаменту, кожна з квіток-
богинь ділиться на чергову сімку, чле-
ни якої представлятимуть четверте 
покоління. Якщо припустити, що три 
жіночі символи кожної з горизонталь-
них сімок діляться на сімки (вісім-
ки), то ці горизонтальні сімки стануть  
28-членними структурами, а орнамент 
набуде 88-членної структури. Три жі-
ночі сфери (28×3=84)+4 (чоловічі) сфе-
ри = 88. Таким чином, цьому орнаменту 
водночас притаманні 7-, 28- і 88-членні 
структури, які є водночас і сакральни-
ми множинами.

Крім описаних, можна відзначити 
й інші сакральні множини. Якщо брати 
до уваги лише квіти, які можна трак-
тувати як сімку (вісімку), то матимемо 
такі сакральні множини: квіти голів-
ками донизу — 4×7=28. Коли ж квіт-
ку вважати вісімкою, то 4×8=32 (цикл 
Венери). Усі п’ять квіток цього типу 
(за умови, що квітка є вісімкою) дають 
множину — 5×8=40 (цикл вагітності). 
Усі жіночі символи (квіти, ваза, дере-
во життя і дві бічні квітки — 9 богинь) 
цього орнаменту, за умови, що богиня є 
вісімкою, дають: 9×8=72 (річний цикл 
Сонця без п’яти днів).

У складніших орнаментах другого 
типу (іл. 17, 18, 19, 21) на гілках 4 sph 
(другий ярус квітів), крім двох квіток 
голівками вниз, простежується іще два 
жіночих символи біля кожної квітки. 
Так, на рушнику (іл. 17) на кожній гілці 
другого ярусу містяться квітка голівкою 
вниз, три ромби (нижній дещо дефор-
мований) на продовженні гілки і косий 
хрест між фігурою із трьох ромбів і квіт-
кою знизу. Ці три ромби й косий хрест 
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можна вважати символами богинь. Три 
ромби — три жіночі символи сімки. До 
речі, між першим і другим та другим і 
третім ромбами містяться ряди знаків, 
що подібні шевронам. Це чоловічі сим-
воли, що розмежовують жіночі. Вони є 
додатковим аргументом для інтерпре-
тації трьох ромбів як символів богині-
сімки. Косий хрест є також символом бо-
гині. Крім того, у ньому простежується 
відмінність знаків на прямому і косому 
хресті. Його, отже, можна розглядати 
як восьмичленну структуру — символ 
богині.

На рушнику (іл. 18) на другому 
ярусі ситуація аналогічна, тільки тут 
обидві фігурки, що розташовані вище 
квітки з голівкою вниз, мають вигляд 
косих хрестів — символів богині. На 
рушнику (іл. 19) від квітки голівкою 
вниз другого ярусу відходить дерево, яке 
завершується квіткою. Квітка голівкою 
вниз, дерево і невелика квітка вгорі —  
типові символи богинь. На орнаменті 
рушника (іл. 17) на продовженні цієї 
гілки містяться три фігури, що склада-
ються із ромбів. Між ними і квіткою роз-
ташований косий хрест. Очевидно, це  
також символи богинь, які разом із квіт- 
кою утворюють трійку жіночих сим-
волів сімки. Отже, символи обох гілок 
цих дерев є трійками або сімками, якщо 
врахувати відсутні чоловічі символи. Їх 
подвоєння можна трактувати як подво-
єння богинь (трійок / сімок) у 4 sph.

Для з’ясування, що означають ці 
подвоєння, слід іще раз звернутись до 
образу Моравської Богині (іл. 11). По-
передньо ми визначили її структуру як 
28-членну, а групу символів у 4 sph як 
семичленну (три еліпси — двійка гру-

дей і живіт — жіночі символи та чотири 
драбинки — чоловічі). Однак подібна 
інтерпретація не враховує того факту, 
що кожна з грудей Богині є концент- 
ричною фігурою, що складається з п’яти 
овалів. А в концентричних фігурах од-
наковими знаками — овалами, круга-
ми, ромбами — позначають як богів, 
так і богинь. Тому ці п’ять овалів разом 
із двома драбинками, що розміщені оба-
біч них, можна вважати сімками. Отже, 
кожна з грудей є богинею-сімкою, а двій-
ка грудей позначає двох богинь в одній 
(4 sph) сфері. Іншими словами, в образі 
Моравської Богині можна констатувати 
подвоєння богинь у 4 sph.

Якщо враховувати це подвоєння, то 
28-членна структура цієї Богині транс-
формується у 32-членну. 4 богині-сімки 
(4×7=28)+4 боги (1, 3, 5, 7 sph)=32.

Порівняння структури символів 
грудей Моравської Богині та двох гілок 
4 sph дерев-вазонів зазначених орна-
ментів показує їх разючу подібність. 
Три жіночі символи кожної з двох гілок 
дерева-вазона відповідають двійці гру-
дей богині з Моравії. І ті, й інші є двома 
сімками (богинями). Отже, дерево та-
кож можна вважати 32-членною струк-
турою.

Для дальшого аналізу символів де- 
рева-вазона необхідно зробити деякі 
пояснення. Як уже зазначалось, дерево 
символізує Велику Богиню, яка верти- 
кально поділена на сім сфер (або три 
сфери за ігнорування чоловічих). Кожна 
жіноча сфера (2, 4, 6 sph), своєю чергою, 
ділиться на свою горизонтальну трійку 
(сімку). Суміщення в одному орнамен-
ті символів Великої Богині, сімка якої 
розміщена вертикально, і символів бо-
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гинь 2, 4, і 6 sph, сімки яких розміщені 
горизонтально, породжує накладання 
символів у 4 sph, які вимагають до-
даткового пояснення. Із боку Великої 
Богині до символів 4 sph ми відносили 
дерево життя (дві пелюстки вище вази), 
яке збігається з пупцем Богині, і дві 
квітки обабіч дерева, які разом з двома 
іншими жіночими символами, що роз-
міщені вище, моделюють груди Богині. 
Це символи грудей і пупця Великої Бо-
гині. Однак, крім цього, горизонтальна 
символіка 4 sph позначає (повинна по-
значати) трійку (сімку) символів богині 
цієї сфери. Отже, горизонтально розмі-
щену трійку жіночих символів цієї сфе-
ри слід розглядати як трійку символів 
богині 4 sph. У цьому випадку права 
квітка (голівкою вниз) фігурує як вуль-
ва богині цієї сфери, ліва — як голова, 
а середня символіка має позначати пу-
пець і груди. Пупцем, очевидно, є ті ж 
пелюстки, що фігурують як пупець Ве-
ликої Богині (доволі знакова збіжність, 
яка акцентує особливу близькість Ве-
ликої Богині і богині 4 sph). Що ж сто-
сується грудей богині 4 sph, то ними, на 
нашу думку, є видовжені ромби, розмі-
щені біля стовбура вище квіток голів-
ками вниз (іл. 19, 21), два трикутники, 
що розташовані вище паростків (іл. 17), 
ряди ромбиків обабіч стовбура (іл. 18). 
Двоє грудей і пупець утворюють трійку 
жіночих символів середньої богині. Та-
ким чином, слід розрізняти груди Ве-
ликої Богині (ними є бічні квітки голів-
ками вниз разом із двома приєднаними 
вище жіночими символами) і груди 
богині 4 sph, якими є два символи, що 
розташовані вище розгалуження гілок 
біля стовбура дерева.

У трактуванні розміщених у 4 sph 
символів розглянутих подільських ор- 
наментів, як і символів богині з Мора-
вії, можливі два варіанти: 1) символи 
двох грудей Великої Богині разом із 
пупцем і грудьми богині 4 sph (у Морав-
ської Богині їх заміщує живіт) є трійкою 
богинь однієї богині 4 sph, тобто вони є 
однією богинею, що ділиться на трійку 
богинь; 2) дві трійки богинь на гілках 
(груди Великої Богині) утворюють двох 
богинь, що розміщені в одній 4 sph.

Виникає питання, що ж приховано 
за феноменом подвоєння богинь в одній 
сфері (4 sph) як у символіці Моравської 
Богині, так і орнаментів рушників По-
ділля. На нашу думку, за цим феноме-
ном прихований поділ циклу Сонця на 
літній і зимовий півцикли (детальніше 
про це див. [17]).

Поділ циклу Сонця на два півцик- 
ли (і, відповідно, богині сонця на дві 
богині), на наше переконання, відобра-
жено в символіці Моравської Богині й 
розглянутих орнаментах подільського  
рушника. У таблиці кореляції сфер Кос-
мосу, Тіла Богині і планет зазначено, 
що до 4 sph відносять сферу життя, жи-
віт Богині (пупець і груди) і Сонце. Для 
нас важлива кореляція живота Богині 
і Сонця. Із деяких орнаментів можна 
зробити висновок про кореляцію пупця 
і Сонця. (До речі, омфалос — пупець 
Землі — греки розміщували в Дельфах 
у святилищі бога Сонця Аполлона). Од-
нак значно цікавішою видається коре-
ляція Сонця і двох грудей Богині.

Аналізуючи символіку літнього 
і зимового півциклів Сонця А. Голан  
зауважує, що їх могли позначати двома 
кругами. Цікаво, що іноді як такі два 
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круги зображували пару жіночих гру-
дей [3, 132]. Це означає, що груди Бо-
гині могли символізувати два півцикли 
Сонця — літнє і зимове. Дослідник не 
дає пояснення цьому явищу, але важ-
ливо те, що він дійшов висновку про 
ототожнення грудей і Сонця, який ми 
зробили, керуючись структурним мето-
дом аналізу символів.

З огляду на поділ циклу Сонця на 
два півцикли, можна спробувати дати 
інтерпретацію символіки 4 sph Морав-
ської Богині. Очевидно, що за умови, ко- 
ли беруться до уваги три овали (двоє 
грудей і живіт) і чотири драбинки, сим-
воли вкладаються в одну сімку (одну бо-
гиню), а за умови, коли беруться до ува- 
ги п’ять овалів грудей, символи утворю-
ють дві сімки (дві богині). 

Так, однією групою символів, на 
нашу думку, відображено одне Сонце і 
поділ Сонця на літнє і зимове. За одно-
го прочитання символів їх можна трак-
тувати як одне Сонце (одну богиню), за 
іншого — як двійку сонць (два півцикли 
і, відповідно, дві богині). Важко повіри-
ти, що люди за 20 тис. р. до н. е. могли 
придумати таку оригінальну логіку по-
будови символів, що передбачала б по-
двійне їх трактування, але символіка, 
якщо ми її правильно тлумачимо, свід-
чить на користь такої можливості.

Важливо й те, що ця ідея одного-
двох сонць проводиться і в структурі 
орнаментів дерев-вазонів із Поділля. 
Тут також три групи символів (двійка  
грудей Богині й груди богині 4 sph) сим-
волізують Сонце (його богиню), а двійка 
грудей Богині, взятих окремо, символі-
зують літнє і зимове сонця (дві богині).

Довести, що груди богині на орна-

ментах подільських рушників імовірно 
позначають літнє і зимове сонце, мож-
на, залучивши до аналізу символи зна-
ків зодіаку, які, на нашу думку, наяв- 
ні на цих рушниках. Коротко суть проб- 
леми знаків зодіаку в трактуванні авто-
ра зводиться до таких думок. У архаїч-
ній символіці й орнаментах у сфері зо-
ряного неба (7 sph) могли зображатися 
знаки зодіаку, яких у давнину було 13. 
Це кількість 28-денних місяців року 
(365:28=13). Знаки зодіаку розгляда-
лись як доми сімки богів-планет і ді-
лились між двома сімками цих богів. 
Оскільки для двох сімок не вистачало 
одного знака (потрібно 14 знаків-домів, 
а їх було 13), то знак одного бога було 
прийнято вважати спільним для обох 
сімок. Унаслідок цього одні 6,5 місяців 
фіксували літній півцикл сонця, інші 
6,5 місяців — зимовий. Розташування 
знаків зодіаку за тих часів, якщо трак-
тувати їх як доми планет, імовірно, 
мало такий вигляд: 1 знак — дім (Д) 
Меркурія, 2 — Д. Венери, 3 — Д. Мі-
сяця, 4 — Д. Сонця, 5 — Д. Марса,  
6 — Д. Юпітера, 7 — Д. Сатурна, 8 — 
Д. Юпітера, 9 — Д. Марса, 10 — Д. Сон-
ця, 11 — Д. Місяця, 12 — Д. Венери, 13 —  
Д. Меркурія. Для нас важливо те, що 
Сонце було на четвертому місці з обох 
боків 13-членної структури знаків зоді-
аку. І якщо в орнаментах вдасться про-
стежити зв’язок грудей з домами сонць 
знаків зодіаку (четвертими з кінців зна- 
ками), то це дасть підставу вважати 
двійку грудей Богині символом двох 
півциклів Сонця.

На нашу думку, в орнаментах по-
дільських рушників простежується цей 
зв’язок. У орнаменті (іл. 21) на верхній 
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стрічці зображено по три малі прямо-
кутники з вусиками з обох боків. Від 
центральної квітки по косій лінії вгору 
відходять також шість рядів ромбиків 
(два зовні квітки й чотири в середині 
квітки). Якщо врахувати центральну 
тичинку квітки, то кількість символів 
становитиме 13. Можна припустити, що  
вони позначають знаки зодіаку. На ко-
ристь цього здогаду свідчить симетрич-
ність і число 13.

Сонце (його два доми), як було за-
значено, займає четверте місце з обох 
кінців знаків зодіаку. У цьому випадку 
вони представлені рядками ромбиків 
(див. а на іл. 21), що відходять від боків 
квітки. Якщо груди символізують сон-
ця, то їх розміщення під цими двома 
рядами червоних ромбиків наголошує 
на зв’язку між цими символами.

Ще очевидніше цей зв’язок видно 
на орнаменті на іл. 19. Тут знаки зодіа-
ку представлені не так очевидно, але  
їх можна виокремити. Три крайні зна-
ки, на нашу думку, символізують бічні 
S-подібні елементи обох крайніх кві- 
ток і жіночі фігурки всередині цих 
квіток. Четвертим знаком (з обох бо-
ків) є трикутник (див. б на іл. 21). 
П’ятьма іншими знаками є S-подібні 
елементи центральної квітки, дві фі-
гурки й тичинка, розміщені в центрі:  
3+1+5+1+3=13 знаків. На цьому орна-
менті доволі чітко простежується зв’я- 
зок нижніх ромбів-грудей (двох сонць) 
із четвертими (з обох боків) знаками — 
трикутниками вгорі, які позначають 
літній і зимовий доми сонця.

Про те, що груди символізують два 
півцикли сонця, можна зробити висно-
вок і з орнаменту на іл. 18. На ньому 
груди позначено рядами ромбиків («на-
мистом»). Прикметно, що з правого боку 
«намистин»-ромбиків — 37. Якщо по-
множити це число на два, то матимемо 
74. Це на один знак більше від циклу 
Сонця (73×5=365). Насправді там мало 
бути 36 (36×2=72). Цикл Сонця часто 
позначали множиною 72 (72×2=360). 
(З лівого боку кількість ромбиків дещо 
більша — 40).

Слово «намистина» для позначен-
ня ромбиків було вжито не випадково. 
Традиційне народне намисто символі- 
зує річний цикл Сонця. Збільшення і 
зменшення намистин позначає збіль-
шення і зменшення днів уподовж цик- 
лу. Найбільша намистина, що розміщу-
валась у центрі внизу, символізувала 
найдовший день, що раніше припадав 
на Івана Купала.

Іл. 21

а

б →

→
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Іл. 22 Іл. 23

Кореляцію Сонця і грудей мож-
на спостерігати й на орнаментах, на 
яких зображені двоголові орли. Вони 
походять із с. Студена Вінницької обл.  
(іл. 22) та с. Загнітків Кодимського р-ну 
Одеської обл. (іл. 23). Не вдаючись в їх 
аналіз (докладніше див. [17]), зазна-
чимо, що в першому на місці грудей 
зображено дві восьмипроменеві зірки 
(символ Сонця), а на другому — два три-
кутники з ромбиків. Кількість останніх 
у кожному з трикутників по 27, разом — 
54. Крім цих множин, на двох підкрил-
ках міститься по п’ять знаків (умовних 
пір’їн), які разом із 8 пір’їнами хвоста 
утворюють множину 18, а 54+18=72 
(цикл Сонця — 72×5=360). Насправ-
ді ж, на нашу думку, вишивальниця 
дещо викривила первісний задум цьо-
го орнаменту. В його основі лежать дві 
множини — 52 (26+26) і 72, на що вка-

зує відмінність знаків, що їх утворю-
ють. Ромбиків мало би бути по 26 (цією 
множиною часто позначали половину 
циклу Сонця), знаків пір’їнок — 20. 
Тоді 52+20=72.

Розглянуті приклади дають підста-
ву для висновків, що груди Богині на 
орнаментах символізують (можуть сим-
волізувати) Сонце, а двійка грудей —  
літній і зимовий півцикли світила. Цей 
висновок підсилюється кореляцією чет-
вертих з обох боків знаків зодіаку (домів 
сонць) із грудьми богині. Отже, можна 
вважати, що за двома сімками / трій-
ками символів (двома богинями) 4 sph 
орнаментів подільських рушників при-
ховано два півцикли Сонця.

Може постати питання, наскільки 
універсальною є така 32-членна струк-
тура Космосу з двійкою богинь-грудей 
в орнаментах. У зібраній нами колекції 
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таких рушників чотири, в музеях країни 
подібних орнаментів нам не трапилось. 
Сумнів стосовно універсальності цієї 
структури може викликати і той факт, 
що рушники з подібними орнаментами 
зібрані в одному селі (Студена) Піщан-
ського р-ну. Однак те, що цю струк-
туру відтворено різною символікою, є 
серйозним аргументом на користь її 
універсальності. Значно важливішим 
аргументом є збіжність цієї структури 
зі 32-членною структурою Моравської 
Богині. Однак вони написані різними 
«мовами», а це передбачає «переклад» і 
тому сумнів не повністю долається.

Вагомим аргументом на користь 

універсальності зазначених структур є 
їх наявність у орнаментах рушників ро-
сійської Півночі. Так, структура дерева 
з рушника Псковської губернії кінця 
ХІХ ст. (іл. 24), хоча й має деякі від-
мінності, в цілому вкладається в рамки 
32-членної. Дві нижні смуги орнаменту 
(одна — суцільного червоного кольору, 
на іншій зображено богиню з пташка-
ми), мабуть, символізують сферу під-
земелля. В такому випадку саме дере-
во можна трактувати як дерево життя. 
Однак, з огляду на те, що дерево життя 
є малою подобою світового дерева, його 
можна розглядати і як останнє, тобто як 
світове дерево. Отже, нижній ярус гілок 
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можна вважати підземеллям (2 sph), се-
редній — сферою життя (4 sph), а верх-
ній — небом (6 sph).

На нижній сфері зображено три 
ідентичні квітки, крім них, навколо се- 
редньої розміщено дві трохи менші 
квітки. Два жіночі символи меншого 
розміру в образах дерева часто супро-
воджують середню богиню. (У подібних 
за структурою подільських орнаментах 
ними є два косі хрестики вище вази 
(іл. 17) і аналогічно розміщена восьми-
членна структура (іл. 18). Обидві є жі- 
ночими символами). На нашу думку, 
наявність цих двох бічних символів на-
вколо середньої богині можна поясни-
ти, послуговуючись тієї ж логікою, якою 
пояснювались два символи грудей бо-
гині 4 sph. Оскільки квітки нижнього 
ярусу є горизонтальною трійкою/сімкою 
богині 2 sph, то квітка справа символі-
зує сідниці, а зліва — голову. Дві менші 
й середню квітку можна трактувати як 
пупець і груди богині 2 sph.

4 sph складається з двох квіток, що 
відходять від бічних гілок, і середньої, 
розміщеної на стовбурі. Очевидно, бічні 
квітки (аналогічні бічним квіткам го- 
лівками вниз 4 sph подільських рушни-
ків) можна трактувати як груди Вели-
кої Богині, а середню ми раніше іден-
тифікували як груди богині 4 sph. (Як 
пупець, очевидно, слугує косий хрест, 
розміщений на стовбурі в тому місці, де 
розходяться гілки).

Дві бічні квітки цієї трійки гілкою 
з’єднано з двома сполученими квітка-
ми, від яких, своєю чергою, відходять 
умовні дерева з птахами на верхівках. 
Якщо дві сполучені квітки вважати за 
одиницю (так, імовірно, позначені дві 

богині в одній сфері), то нижня квіт-
ка разом із цією одиницею (двійкою) і 
умовним деревом утворюють трійку. 
Ця бічна трійка жіночих символів ціл- 
ком аналогічна такій самій трійці сим-
волів на розглянутих орнаментах по-
дільських рушників, корені якої про-
стежуються в Моравській Богині. Тут, 
отже, в 4 sph розміщено одну, дві й три 
богині, а водночас і поділ циклу сонця 
на два півцикли.

Про поділ циклу сонця свідчить та-
кож наявність знаків зодіаку на цьому 
орнаменті. Цікаво, що на орнаментах, 
де позначено два півцикли сонця, май-
же обов’язково наявні й знаки зодіаку. 
Їх представлено малими пташками й 
деревцями, розташованими на верхів-
ках крайніх дерев і на квітках. Пта- 
шок — 8, деревець — 5 (разом із серед-
нім, дещо відмінним від інших). Усього 
знаків — 13.

Цей орнамент цікавий і тим, що 
три квітки, розміщені на стовбурі, дово-
лі вдало моделюють голови богинь 2, 4, 
6 sph. Те, що це голови, видно також із 
деяких антропоморфних рис — умовних 
рук (гілок), елементів тулуба, які поєд-
нані з головами. Ця трійка квіток-голів 
наочно демонструє нашу ідею, згідно 
з якою структура Космосу містила три 
основних (жіночих) сфери.

Подібним до розглянутих за струк-
турою є також орнамент рушника з 
Весьєгонська Тверської губернії Росії  
(іл. 25), на якому зображене капище. 
Хоча воно не є деревом, але побудоване 
за принципом дерева. Усі бічні фігури 
відгалужуються від капища як гілки від 
дерева. Враховуючи нижні смуги, капи-
ще слід було б віднести до сфери життя. 
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Про це можуть свідчити й лапи плазу-
нів, зображені по боках знизу капища. 
Ці лапи мають належати до 3 sph —  
сфери гір і проваль (поверхні землі). 
Однак капище не обмежене зверху сфе-
рами неба, які б чітко фіксували його 
належність до 4 sph. Тому його можна 
трактувати і як модель Космосу (як сві-
тове дерево). У такому випадку до 2 sph 
належать ідол у капищі, дві жіночі фі-
гурки поруч і дві такі самі фігури зовні. 
Ідол ідентифікується як богиня. Про це 
свідчить семеро пташок, зображених 

навколо голови. Дві богині в капищі 
слід трактувати за аналогією з попе-
реднім орнаментом як богині — груди 
богині 2 sph. За такого трактування всі 
три члени капища «згортаються» в оди-
ницю. Ця одиниця разом із двома біч-
ними богинями утворює трійку/сімку  
2 sph.

До трійки жіночих символів 4 sph 
належать два ідоли обабіч бані, баня ка-
пища разом із двома меншими банька-
ми поруч. Бані (сферичні форми) іден- 
тифікуються як жіночі символи. Оче-
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видно, баня і ці дві баньки (груди боги-
ні 4 sph) утворюють одиницю, яка разом 
із двома ідолами утворює трійку жіно-
чих символів 4 sph. Ідоли в цій трійці 
подібні до бічних квіток попереднього 
орнаменту. До них угорі приєднано дві 
баньки, разом із якими вони утворюють 
трійку жіночих символів, що познача-
ють груди Великої Богині в 32-членній 
структурі. Тут, отже, також наявний 
феномен двох богинь у одній сфері.

6 sph утворюють сім малих баньок, 
що розташовані вище великої бані. Во- 
ни, очевидно, символізують сім планет 
богині 6 sph. Характерно, що дві бічні 
баньки обабіч великої бані (груди бо-
гині 4 sph) зображені нижче від інших 
семи баньок. Цим наголошено їхню на- 
лежність до 4 sph. Ці дві баньки заслу-
говують на детальніший аналіз. На ін-
шому подібному орнаменті з капищем 
на рушнику з Олонецького краю Росії 
[7, 93–95] замість цих баньок зображе-
но дві восьмикутні зірки, які можна од-
нозначно трактувати як зимове і літнє 
сонце і водночас груди богині 4 sph.

Цей факт важливий для просте-
ження кореляції двох сонць-грудей і 
знаків зодіаку, наявних і на рушнику 
з Весьєгонська. Тут на даху двох бань 
(малих грудей) розміщено пташку, яка 
разом із іншими пташками на баньках 
6 sph символізує знаки зодіаку. Як і 
в подільських рушниках, пташка на 
баньці (грудях-сонці) посідає четверте  
місце з краю. Перед нею на вищій бані 
розміщено дві пташки й на нижчій —  
одна. На трьох середніх баньках їх 
5. Разом — 3+1+5+1+3=13. Збіжність 
структур цього орнаменту зі структура-
ми орнаментів подільського рушника 

разюча, що свідчить про глибокі спільні 
міфологічні витоки цих структур.

Розглянуті орнаменти із 32-член- 
ною структурою Космосу, а також подіб- 
на структура символів Моравської Бо-
гині є підставою для таких висновків:

1. 7/32-членна структура Богині 
з Моравії (20 тис. р. до н. е.) разом із 
двійкою грудей, що символізують літнє 
і зимове сонця, свідчить про існування  
складної упорядкованої картини Кос-
мосу в людей, що жили за 10 тис. ро-
ків до появи символу світового дерева.  
Це означає, що погляди сучасних етно-
графів і міфологів, які пов’язують ви- 
никнення такого Космосу з появою сим- 
волу дерева (10 тис. років до н. е.), по-
требують корекції.

2. Збіжність структур Моравської 
Богині та структур орнаментів поділь-
ських рушників і рушників російської 
Півночі показує невипадковість цих 
структур. Звідси висновок про наяв-
ність більш ніж двадцятитисячоліт-
ньої, спільної для багатьох (можливо, 
для всіх) племен традиції однакового 
впорядкування Космосу. Цю традицію 
упорядкування Космосу згідно з пев-
ними структурами ми й називаємо пра- 
міфом. 

3. Із розглянутих орнаментів мож-
на зробити висновок і про передування 
моделі Богині-Космосу Дереву-Космо- 
су. Про це свідчить наявність у образах 
Дерева-Космосу антропоморфних еле-
ментів — сідниць, грудей та ін.

Дерево-небо. До цього типу ми від- 
несли орнаменти, на яких представле-
но умовну крону дерева, що позначає 
небо. Інші сфери або зовсім відсутні, 
або ж представлені доволі схематично.  
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Можна виокремити два види таких ор- 
наментів. В одному простежується праг-
нення передати семичленну структуру 
неба і відмінність чоловічих і жіночих 
сфер. У іншому такий намір відсут- 
ній — кількість гілок виходить далеко 
за рамки семи, а відмінність між чоло-
вічими і жіночими сферами не просте-
жується.

Прикладом першого виду можна 
вважати орнамент рушника із с. Студе-
на (іл. 26). Нижню горизонтальну смугу 
вишивальниця могла нанести помил-
ково (в інших орнаментах дерева-неба 
вона відсутня) або ж її можна прийня-
ти за 4 sph і тоді орнамент позначати-
ме лише фрагмент Космосу — 4 і 6 sph.  
Дерево тут позначає небо. Гілки умов-

ної крони поділено на два різновиди. 
Одні — вужчі, що складаються із рядів 
шевронів (чоловічих символів), можна 
ідентифікувати як символи сфер богів. 
Таких гілок чотири. Інші — їх три —  
товщі, утворені з ряду елементів — 
двох рядів зубців, двох вузьких ліній і 
широкої середньої смуги. Така струк-
тура дозволяє вбачати в них сфери бо-
гинь. Порядок розташування чоловічих 
і жіночих сфер тотожний семичленній 
структурі.

Повторюваність шевронів і мно-
жинність зубців, розміщених на сфе-
рах, спонукають убачати в них сакраль-
ні множини. Так, на 1 sph (Меркурій) 
цього орнаменту містяться три шевро- 
ни — це множина, що позначає цикл 
планети (3×28=84 — насправді 88). На 
інших орнаментах такого типу їх кіль-
кість — від 2 до 4, що знаходиться в 
межах похибки.

Кількість зубців на 2 sph — (6 зни-
зу + 10 згори) × 2=32. Це множина, що 
позначає цикл Венери, — 32×7=224. 
На 3 sph (сфера Місяця) кількість шев-
ронів із кожного боку по 14. 14×2=28. 
Якщо ж рахувати окремо зубці (підста- 
вою для цього є те, що зубці дещо зсу-
нуті по осі й можуть фігурувати як 
окремі одиниці), то їх кількість — 56. 
Цілком можливо, що так позначено дві 
сакральні множини — 28 і 56.

На 4 sph (Сонце) кількість зубців 
на обох гілках по 28 . Це дає сакральну 
множину 56. На 5 sph (Марс) повторено 
множину 3 sph. На 6 sph (Юпітер) кіль-
кість зубців 38. Це на 2 одиниці менше 
від 40. На 7 sph (Сатурн) — 14 зубців 
і вінчає вершину дерева умовна рога-
та голівка — символ бога зоряного не- Іл. 26
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ба — 7 sph Космосу. Збіжність зубців 1, 
2, 3, 4 sph із сакральними множинами 
не можна вважати випадковою.

Імовірно, сакральні множини при-
ховують і кольорові смуги всередині 
жіночих сфер. У 2 sph їх — 10+10, у  
4 sph — 14+14, у 6 sph — 11+11, що в сумі 
дає множину 70. Це на 2 одиниці мен-
ше від сакральної множини 72 (73). Ха-
рактерно, що в цьому орнаменті жіночі 
сакральні множини (32, 28, 56, 40, 72) 
пов’язані з відповідними сферами. У бо- 
гів така узгодженість властива тільки  
1 sph (трійка Меркурія).

Отже, в орнаменті цього рушника 
чітко відтворено семичленну структуру 
неба з поділом на відповідні чоловічі 
та жіночі сфери, а також закодовано 
ряд сакральних множин, пов’язаних із 

відповідними сферами. Оцінюючи цей 
орнамент щодо вдалості моделювання 
сфер неба (і Космосу) та позначення са-
кральних множин, його можна вважа-
ти одним із шедеврів такого типу.

Орнамент рушника із с. Студена 
(іл. 27) цікавий тим, що на ньому, крім 
неба, позначеного аналогічними гілка-
ми, зображено і сферу життя (4 sph). Із 
цього співвіднесення сфери життя і гі-
лок дерева безперечно висновується, що 
останні позначають небо. На орнамен- 
ті — тільки дві чоловічі та дві жіночі 
сфери неба. Увінчує його умовна коро-
на, що позначає 7 sph — зоряне небо.

Сакральні множини на цьому орна-
менті нечітко виражені. У двох нижніх 
гілках (на 1 sph) наявна неузгодже- 
ність — на правій гілці 15 шевронів, на 
лівій — 17/18, що не дає права вбачати 
в них сакральні множини. На 2 sph з 
лівого боку 16 шевронів, із правого — 
15/16. Очевидно, це множина 32 (цикл 
Венери). На 3 sph (чоловічій сфері) їх 
кількість у межах 28–29 (імовірно, мно-
жина 28).

4 sph містить 12+12 / 13 +7+7/8 зуб-
ців. Найімовірніше, за ними приховано 
множину 40. Кількість ромбів (різноко-
льорових смужок) у жіночих (2 і 4 sph) 
сферах — 7+7+5+5=24. Остання мно-
жина також фігурує як сакральна з не-
чітко встановленим значенням. Однак 
на фоні нечіткості інших множин вона 
втрачає будь-яке значення.

У цьому орнаменті певний інте- 
рес становлять символи сфери жит-
тя, розміщені під кроною-небом. Вони 
утворюють семичленну структуру. Гіл-
ки з шевронами, що спускаються від 
нижньої чоловічої (утвореної шеврона-

Іл. 27
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ми) сфери неба, є чотирма чоловічими 
символами, а дві восьмикутні зірки та 
стовбур дерева — трьома символами 
богинь. Ці дві зірки, оскільки вони роз-
міщені в 4 sph, можна розглядати як 
два сонця і як груди Богині Космосу, 
що є іще одним прикладом збіжності 
грудей Богині і двох сонць (два півцик- 
ли Сонця). 

Прикладом варіанта дерева-неба, 
в якому відсутнє моделювання сфер, 
можна вважати орнамент (іл. 28). Кіль-
кість гілок у нього (їх по 12 з кожного 
боку) значно перевищує семичленну 
структуру. Значна кількість умовних 
плодів цього дерева породила думку, 
що за ними можуть приховуватися са-
кральні множини. Цей здогад виявив-
ся небезпідставним. Кількість «плодів» 
на гілках з одного боку дерева (зни-
зу вгору) — 3+6+10+ (далі 5 гілок по 
13)+12+8/9+5+2=111/112). На обох гіл-
ках їх кількість — 222/224. Множина 

224 позначає кількість днів сидерич-
ного циклу Венери. Якщо врахувати, 
що цикли планет є водночас і струк-
турами Космосу, то це дерево могло, з 
одного боку, символізувати Космос, з 
іншого — цикл Венери, подібно до того, 
як 28-членна структура є структурою 
Космосу і циклом Місяця. Однак оди-
ничний орнамент не можна вважати 
підставою для висновку про наявність 
дерев-Венер (дерев, що символізують 
цикл цієї планети). Цей орнамент ми 
розглянули для того, щоб показати, що 
й він міг виконувати певну функцію в 
традиції.

До дерев, у образі яких домінує не- 
бо, можна віднести також орнамент 
рушника із с. Загнітки Кодимського ра-
йону Одеської області (іл. 29). Рушник 
із таким орнаментом наявний в одному 
екземплярі (у музеях подібні відсутні).

Орнамент по вертикалі ділиться 
на три жіночі сфери: 2 sph — нижня 
смуга символів, подібних до «інь-янь»; 
4 sph — два бічних дерева і короткий 

Іл. 28

Іл. 29
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стовбур центрального дерева разом із 
трьома ромбиками внизу; 6 sph — вер-
шина дерева у вигляді великого ромба 
посередині й два комплекси символів, 
що розміщені по боках ромба.

Два бічних дерева, що належать до 
сфери життя Космосу (живота Богині),  
можна ідентифікувати за логікою по-
переднього аналізу дерева-вазона, як 
груди Великої Богині або як два сонця.  
(У вазоні на місці дерев розташовано 
квітки з голівкою вниз). Трійка малих 
ромбиків внизу стовбура, імовірно, по-
значає пупець і груди богині сфери 
життя (4 sph).

Продовжуючи аналогію цього де-
рева з деревами-вазонами, можна за-
уважити, що центральний ромб і комп-
лекси символів, зображені обабіч нього, 
співвідносяться із середньою квіткою та  
бічними квітками сфери неба (6 sph) 
дерева-вазона. За ними, отже, прихову-
ється три богині.

Аналіз символів бічних комплек-
сів і символів усередині великого ромба 
засвідчує їх ідентичність. Бічні комп-
лекси є тими самими символами, поді-
леними навпіл, що містяться всередині 
ромба. Склавши ці комплекси символів 
разом, отримаємо таку саме структуру 
символів, що й у середині ромбу. 

Не вдаючись до аналізу окремих 
символів, спробуємо розгадати, що при-
ховується за ромбом і комплексами сим-
волів. З одного боку, цю трійку можна 
трактувати як одну богиню планетних 
сфер (6 sph), яка поділена на трійку жі-
ночих символів, з іншого — трійку мож-
на розглядати як двійку, оскільки два 
бічні комплекси разом утворюють оди-
ницю, що аналогічна сукупності симво-

лів усередині ромба. Іншими словами, 
їх можна розглядати як подвоєння бо-
гині неба.

Як було показано раніше [див. 17], 
подвоєння богині неба в символіці тісно 
пов’язане з двома сонцями. Небо в пер-
вісній символіці роздвоювалось на літ-
ні й зимові половини неба відповідно 
до циклу Сонця і знаків зодіаку. Звідси 
походить і подвоєння богинь неба, які 
часто зображались у вигляді двоголової 
жінки-богині. (Оскільки голова — сим-
вол неба, то подвоєння неба виражалось 
через подвоєння голів). Імовірно, ситуа-
ція з небом аналогічна ситуації із Сон-
цем. За одного підходу, коли бічні комп-
лекси розглядаються як окремі богині, 
символіка «згортається» в одну богиню 
неба, яка поділена на трійку. Коли два  
бічні комплекси розглядаються як одна 
богиня, що подібна до богині-ромба, то 
богинь стає дві (небо роздвоюється на 
літні й зимові півнеба).

Цей орнамент цікавий також тим, 
що на ньому зображено знаки зодіаку. 
Ними, на думку автора, є ряд знаків, що  
розташовані вище ромба і бічних комп-
лексів символів. Це крива горизон-
тальна лінія, на якій симетрично роз-
ташовано фігури. На кінцях цієї лінії 
містяться два ромбики із вусиками і по-
переду їх стрижень з вусиками. Такий 
вигляд мають три крайні знаки. Нашу 
увагу привернули четверті з обох кра-
їв знаки, подібні до восьмипелюсткової 
квітки. Раніше в аналізі знаків зодіаку 
на дереві-вазоні було показано, що чет-
вертим знаком є «домівка» Сонця. Без- 
сумнівно, і в цьому випадку квітка сим-
волізує Сонце. Цікаво й те, що ці квітки 
з’єднано з бічними комплексами сим-
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волів. Очевидно, так позначено зв’язок 
двох небес із двома сонцями.

Аналіз цього орнаменту відкрив 
нову перспективу бачення попередніх 
орнаментів дерев-небес. Не виключено, 
що притаманний їм симетричний поділ 
сфер неба на дві протилежні частини 
(два симетричні ряди гілок) поклика-
ний відтворити поділ неба відповідно 
до знаків зодіаку. Загалом дерево як 
модель Космосу найкраще відтворює 
саме небесні сфери.

Дерево — лоно Богині. Кілька 
орнаментів подільських рушників (іл. 
30, 31) привернули увагу тим, що вони 
поєднують прокреслену пунктиром фі-
гуру, до якої місцями приєднано гілки 
дерева. Ці гілки свідчать, що фігура є де- 
ревом або має якийсь стосунок до дере- 
ва. На підставі аналізу попередніх ор- 
наментів, у яких за деревом «прогля- дала» фігура жінки-богині, припускає- 

мо, що за цією фігурою також прихову-
ється Богиня. Для ідентифікації цієї фі-
гури з Богинею варто звернути увагу на 
її форму й на символи, розміщені по вер-
тикальній лінії всередині фігури. Фор-
мою вона нагадує вазу з гострим дни- 
щем. Якщо врахувати, що геометрич-
ний стиль орнаментів подільського 
рушника не знає овальної форми, то за-
мінивши гострі кути на овали, отрима-
ємо фігуру, яка буде досить подібна до 
живота (лона) жінки-богині.

Про правомірність такої ідентифі-
кації свідчать і символи, розміщені на 
середній вертикальній лінії. Таких сим-
волів три. У центрі обох орнаментів роз-
міщено ромб. Якщо спроектувати його 
на лоно жінки, то він відповідатиме 
пупцеві — символу 4 sph (сфера життя).  
У орнаменті (іл. 31) у ромбі розміщено Іл. 30

Іл. 31
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восьмикутну зірку, яку є підстави іден-
тифікувати із Сонцем, що корелюється 
з цією сферою. (До речі, на животі жі-
ночих фігурок трипільців трапляються 
подібні ромби, поділені лініями на мен-
ші ромбики, у яких розміщені крапки. 
В нашому орнаменті ромб поділений 
променями зірки, між якими також 
розміщені крапки. Це повна аналогія з 
трипільським символом).

На орнаменті рушника (іл. 30) все-
редині ромба розміщено фігурку з ан- 
тропоморфними рисами. Подібні ж фі- 
гурки є нижче і вище на цій вертикаль-
ній лінії. Імовірно, так зображено богинь 
2, 4, 6 sph — вульви, пупця (живота) і 
голови. Про причетність фігурки-голо- 
ви до 6 sph може свідчити те, що навко-
ло неї зображено 12 трикутників (на ін-
шому орнаменті навколо умовної голо- 
ви — 12 шевронів). Імовірно, це кіль-
кість місяців і водночас знаків зодіаку.

На іншому орнаменті (іл. 31) сим-
воли, що розміщені на кінцях верти-
кальної лінії вище і нижче ромба, менш 
виразні, але співвіднесення їх з анало-
гічним орнаментом (іл. 31) дозволяє і в 
них убачати богинь (2 і 6 sph).

Отже, цей орнамент поєднує риси 
дерева й жінки-богині та співвідносить-
ся із структурою Космосу і будовою Тіла 
Богині. Варто уваги те, що гілки утво- 
рено з ряду шевронів. Це означає, що 
вони — символи богів-чоловіків. Про 
таку ідентифікацію свідчать і їх місця 
в структурі Космосу. Дві крайні нижні 
гілки позначають умовні ноги (1 sph). 
Гілки також розмежовують вульву і пу-
пець (3 sph) і пупець та голову (5 sph).

Не виключено, що шевронами по-
значено і сакральні множини. У орна-

менті (іл. 31) порушено симетрію, тому 
там не варто очікувати збереження цих 
множин. Більше підстав для цього дає 
орнамент на іл. 30, у якому симетрія 
простежується. Контур ромба склада-
ється з 14×4=56 сполучених малих ром-
биків. Ця множина часто корелює із 4 
sph. Дві гілки, що відходять від верх-
нього кута ромба, містять 16+16=32 
шеврони. 8 зовнішніх до фігури гілок, 
що містять по п’ять шевронів, дають 
множину 40. Разом множини 32 і 40 
утворюють множину 72. Не виключено, 
що тут наявні й інші сакральні множи-
ни. Зовнішній контур лона складається 
із 32+32=64 ромбиків. Якщо врахувати 
також 10+10 подібних ромбиків, що від-
ходять від контура внизу в обидва боки, 
то матимемо множину 84.

Слід зауважити, що образ дерева-
лона є доволі оригінальною моделлю 
Космосу. Чогось подібного в орнаментах 
рушників інших регіонів України й на-
віть інших народів (останнє твердження 
стосується тільки російських і білорусь- 
ких рушників) автор не зустрічав. Якщо 
в попередньому образі дерева акцент 
робився на небесних сферах, то в цьому 
образі дерево поєднано з лоном Богині. 
Центральною ідеєю цього орнаменту 
можна вважати тотожність Жінки-
Богині й Дерева як утілень Космосу.

Ми розглянули далеко не всі типи 
образів дерев на подільських рушниках. 
Існують інші своєідні образи, які по-
требують оригінальних ключів для то- 
го, щоб за їх символами розгледіти сфе-
ри Космосу і ознаки жінки-богині. В ці-
лому ж слід зазначити, що орнаменти 
подільських рушників є унікальним 
явищем народної культури України. 
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Вони — ми це тільки починаємо усві-
домлювати — є неоціненним джере- 
лом для проникнення в духовний світ 
давніх людей. У цьому плані їх значу-

щість виходить далеко за національні 
межі. Це пам’ятки української народ- 
ної культури, які мають світове зна- 
чення.



ТЕТЯнА гАєВСьКА

СЕмАНТИКА ОБРЯДІв  
У ТРАДИЦІЙНИХ НАРОДНИХ ЗвИЧАЯХ

Одним із невичерпних науко- 
 вих напрямів у культуроло-

гії є дослідження семантики обрядів у 
традиційних народних звичаях. Сьо-
годні елементи давньої культури мож-
на виявити практично в усіх сферах 
сучасного життя. Сферу матеріальної 
та духовної культури наших предків 
становили передусім взаємовідносини 
з природою. Перебуваючи в повній за-
лежності від природних стихій, людина 
шукала шляхи гармонійного співісну-
вання з ними в культових віруваннях. 
Для взаємодії з навколишнім світом у 
давнину була вироблена ціла система 
сакральних символів, наділених ма-
гічними функціями захисту від тих чи 
інших стихій, контактів із ними, про-
никнення в інші сфери. Світ був спов- 
нений для стародавньої людини над-
природних сил, які, за її уявленнями, 
були небезпечні, а тому символи стали 
частиною ритуалу, який пронизував 
усе життя. Означити себе в цьому про-
сторі, пов’язати себе з ним символами-
заклинаннями-оберегами означало для 

стародавньої людини бути в безпеці та 
гармонії з космосом. 

Давні слов’янські символи відріз-
няються широтою діапазону вкладених 
у них понять. Як головна, а часто і єди-
на форма вираження, вони ввібрали в 
себе духовну й матеріальну культуру: 
уявлення про всесвіт, віру, працю, а та-
кож відчуття природи і її розуміння. Ці 
символи дають можливість досліджува-
ти своєрідність культури українців та 
їхніх сусідів у звичаях та обрядах, фор-
мах релігійного культу.

У вивченні такої надзвичайно 
складної й дискусійної проблеми, як 
символіка в традиційній обрядовій зви- 
чаєвості, важливе значення мають кіль-
ка основних видів джерел, зокрема етно-
графічні, лінгвістичні, історичні, соціо- 
логічні, правознавчі. Символіці пра- 
слов’янських обрядів присвячено багато 
досліджень, зокрема українських, росій-
ських, польських та ін. вчених: О. По-
тебні, Є. Анічкова, О. Веселовського, 
І. Срезневського, М. Сумцова, Ф. Вовка 
та ін. У більшості з них філологічний 
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та етнографічний аспекти переважа- 
ли — народні символи вивчалися як 
фольклорні поетичні образи і мотиви.

Дослідники ХІХ ст. зазвичай роби-
ли спроби cхарактеризувати традицій-
ну звичаєву обрядовість, але іноді при-
пускалися помилок — не розкривалася 
мета здійснення того чи іншого обря-
ду, символіка обрядів розглядалася на 
основі припущень і заборон, пояснюва-
лася фантастичними міркуваннями.

Французький філософ, соціолог-
позитивіст Е. Дюркгайм був першим 
дослідником, який спробував класифі-
кувати обряди в роботі «Первісні форми 
релігійного життя: Тотемна система в 
Австралії» [9]. Згідно з його класифіка-
цією обряди поділяються на негативні 
та позитивні, але, як зауважує вчений, 
«вони, взаємопередбачають один одно-
го, залишаючись, проте, різними, їх не- 
обхідно розрізняти бодай для того, щоб 
зрозуміти взаємовідносини людей які їх 
виконують» [9, 281]. Негативні обряди 
покликані розділити світ на сакраль-
ний і профанний. Негативні обряди 
зобов’язують віруючого до виконання 
дієвих приписів, а обмежуються забо- 
роною певних способів дії; відтак, всі во- 
ни набувають форми заборони, або, як  
звикли казати в етнографії, табу. До та-
ких заборон, по-перше, відносять забо-
рону на їжу, по-друге, заборону торка-
тися табуйованих предметів, по-третє, 
виконувати окремі види або будь-які ро-
боти. Серед релігійних інтердиктів (лат. 
interdictum — заборона) є скеровані на 
те, щоб розділяти різнорідні сакральні 
речі. Е. Дюркгайм наводить такий при-
клад: «можна пригадати, що у племені 
вакельбура існує вимога, аби поміст, на 

який кладуть померлого, неодмінно був 
побудований із матеріалів, що нале-
жать фратрії небіжчика; це означає, що 
забороняється будь-який контакт між 
померлим, який став священним, і ре-
чами іншої фратрії, які також священ-
ні, але різнопорядкові» [9, 283]. Багато 
інтердиктів, що стосуються сакральних 
речей зводяться до заборони між са-
кральним і профанним. Як зазначив 
Е. Дюркгайм: «Таке спостерігаємо при 
інтердиктах щодо віку чи звання. На-
приклад, в Австралії існують священні 
продукти, призначені лише для посвя- 
чених. Однак ці продукти священні не 
однаковою мірою — вони підлягають 
певній ієрархії. Посвячені, своєю чергою, 
також не всі рівноправні. Вони не од-
разу використовують усю повноту своїх  
релігійних прав, а лише поступово про-
никають у сферу сакральних речей. 
Завдяки спеціальним випробуванням 
і церемоніям вони повинні один за од-
ним пройти через цілу низку дарованих 
їм звань; для досягнення найвищого 
рівня потрібні місяці, іноді навіть роки. 
Тож кожне звання передбачає певні ви-
значені продукти; люди нижчих рангів 
не можуть торкатися продуктів, що за 
встановленим порядком (звичаєм) нале-
жать особам вищих рангів. Відтак більш 
сакральне відтісняє менш сакральне, 
але саме тому, що друге більш профан-
не порівняно з першим. Загалом, усі ре-
лігійні заборони розподіляються на два 
класи: заборони між сакральним і про-
фанним та заборони між сакральним 
чистим і сакральним нечистим» [9, 284]. 
Існують слова і звуки, що мають таку 
саму властивість: вони не повинні ні 
з’являтись на вустах непосвячених, ні 
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потрапляти в їхні вуха. Існують і обря-
дові співи, що їх жінки не повинні чути 
під страхом смерті. Вони можуть слу-
хати звук буйвола-крикуна, але тіль-
ки здалеку [9, 285]. Під час жалоби не 
можна згадувати імені померлого, при-
наймні цього не повинні робити батьки, 
хіба що коли це вкрай необхідно, та й 
то лише пошепки [9, 286]. Загалом, усі 
характерні для буденного життя дії за-
боронені тоді, коли виконуються дії ре-
лігійного життя. Акт споживання сам  
по собі буденний, бо він відбувається 
щодня, задовольняючи здебільшого ути- 
літарні й матеріальні потреби, він —  
частина нашого звичайного існування.

Подібно до поняття сакрального, 
на яке релігія спирається, система ін-
тердиктів поширюється на найрізнома-
нітніші взаємини; її природно застосо-
вують навіть з утилітарною метою. Та 
попри всю складність, система зводить-
ся до двох основоположних заборон, які 
її підсумовують і увінчують.

По-перше, релігійне життя й жит-
тя профанне не можуть існувати в одно-
му просторі. Для того, аби перше могло 
розвиватися і жити, необхідно обла-
штувати спеціальний простір, в якому 
немає місця профанному. Так і вини-
кли храми і святині — це фрагменти 
простору, призначені для сакральних 
речей та істот, які слугують їм помеш-
канням, бо вони можуть розміщуватися 
просто на землі лише за умови повного 
привласнення у певному радіусі. Такі 
типи узгодження настільки необхідні 
для будь-якого релігійного життя, що 
без них не можуть обійтися навіть най-
менш поширені релігії.

По-друге, релігійне життя і життя 

профанне не можуть співіснувати в ті 
самі проміжки часу. Отже, для першого 
необхідно встановити певні дні й періо- 
ди, які будуть звільнені від будь-яких 
буденних справ. Власне, так і вини-
кли свята. Немає ні релігій, ні, відпо-
відно, суспільства, яке б не знало й не 
практикувало такого поділу часу на дві 
різко відокремлені сфери, які чергують-
ся одна з одною згідно із законом, що 
змінюється залежно від народів і циві- 
лізацій.

Позитивні обряди покликані, на 
думку Е. Дюркгайма, навпаки набли- 
зити людину до світу священного, 
об’єднати два світи. Е. Дюркгайм поді- 
ляє їх на імітаційні, комеморативні 
та спокутні обряди. Імітаційні обряди 
відтворюють дії сакральних сил світу, 
які приєднують людей до цих сил (на-
приклад, трапеза з богами). Новаційні 
відкриття шотландського вченого Ро-
бертсона Сміта в роботі «Лекції з релі-
гії семітів (Lectures on the Religion of 
the Semites)» призвели до «революції» у 
традиційній теорії жертвоприношення 
[20]. Доти в жертвоприношенні вбача-
ли лише своєрідну данину, обов’язкову 
чи шанобливу, аналогічну тим, що їх 
підлеглі приносять своїм суверенам. Ро- 
бертсон Сміт першим зауважив, що в 
цьому класичному тлумаченні не вра-
ховано дві основні прикмети обряду. Це, 
передусім, страва — її речовина, з якої 
складаються продукти. Більше того, ві-
руючі, які її приносять, беруть участь у 
її споживанні разом із богом, якому вона 
призначена. Окремі частини пожертви 
призначені для божества, інші — тим, 
хто приніс пожертву та її споживає; че-
рез це в Біблії жертвоприношенням іно-
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ді називається страва, яку споживають 
у присутності Господа. Таким чином, у 
багатьох спільнотах спільне споживан-
ня їжі слугує для створення між учасни-
ками зв’язку штучної спорідненості. По 
суті, батьки — це істоти, які природно 
створені з тієї самої плоті й крові. Але 
субстанція організму постійно поновлю-
ється завдяки харчуванню. Тож спіль-
на трапеза може зумовити такі самі на-
слідки, що й спільне походження. 

На думку Сміта, мета жертовних 
банкетів полягала власне в тому, щоб 
поєднати в одній і тій самій плоті і ві-
руючого, і його бога, створивши зв’язок 
спорідненості між ними. За цими умо-
вами жертвоприношення бачилося в  
зовсім іншій площині. В його основі вже  
не лежав, як доти вважалося, акт відмо-
ви, що зазвичай відбиває слово «жерт-
воприношення», це, передусім, був акт 
харчового причастя. Сміт зробив низку 
першовідкриттів про те, що на почат-
ку принесена в жертву тварина пови-
нна була вважатися майже божествен- 
ною і наче родичкою тих, хто приносив її у 
жертву: власне такими властивостями й 
визначається тотемний вид. Сміт також 
припустив, що тотемізм мусив знати й 
практикувати обряд, він навіть схиляв-
ся до того, щоб убачати в такому жертво-
приношенні фундаментальне підґрун- 
тя будь-якого обряду для того, щоб під- 
тримувати й поновлювати природну 
спорідненість, що єднала первісно. Утім,  
у дослідженнях Сміта ця гіпотеза пода-
валась лише як висновок, що підтвер-
джувався фактами тільки частково: 
жертвоприношення, таке, як його уяв-
ляв Сміт, практикується або практику-
валося в значній кількості спільнот.

Комеморативні (від фр. comme —  
як і memoria — пам’ять) обряди, дії, що 
відтворюють події із життя богів і спіль-
ноти, воскрешаючи їх на певний час їх 
проведення (наприклад, новорічні об-
ряди, обряди поховання).

Обряди спокути проводяться у разі 
вчинення людиною дій, що потребують 
покарання за їх вчинення і одночасно 
прощення (молитви, дотримання посту 
тощо).

Е. Дюркгайм визначив і схаракте-
ризував функції обрядів. На його дум-
ку, існує чотири функції обрядів: соціа-
лізаційна (підготовча, дисциплінарна); 
інтегративно-комунікативна (спрямова- 
на на організацію почуттів і настрою 
колективу, що приводить до стану не-
подільної спільності); відтворювальна 
(підтримка традицій, норм і цінностей 
колективу-громади); психотерапевтич-
на (створення психологічного комфорту 
буття, «ейфорії» колективу).

До класифікацій обрядів після Емі- 
ля Дюркгайма вдавалися здебільшого 
американські та французькі вчені. Кла-
сифікувалися обряди за такими озна- 
ками:

● календарні — сезонні зміни (фаз 
місяця, місяців, сезонів року);

● перехідні — особистісні (наро-
дження, ініціація, шлюб, смерть);

● кризові — природні катаклізми 
(посуха, потоп, землетрус, буревій, ура-
ган тощо);

● презентаційні — облаштування 
соціального життя (шанобливе ставлен-
ня з метою входження в колектив).

Існує більш спрощена класифіка-
ція обрядів:

● календарні, які відбуваються що-
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року в установлений строк колективом;
● сімейно-вікові, що відзначають 

вікові зміни й проводяться в родині;
● оказіональні (випадкові), що від- 

значаються у приватних випадках у не-
визначений час.

Особливого значення у досліджен-
нях обрядів набувають праці зарубіж-
них структуралістів й семіотиків, які 
розглядають цей феномен культури в 
аспекті структурної лінгвістики і семіо- 
тичної теорії символу. 

Російський і радянський вчений, 
філолог-фольклорист, основоположник 
порівняльно-типологічного методу у 
фольклористиці, основоположник су- 
часної теорії тексту В. Пропп у робо-
ті «Давньоруські аграрні свята» зро-
бив спробу скласти повний реєстр ри- 
тем — ритуальних дій і подій східно- 
слов’янського аграрного календаря, на-
магаючись визначити корені кожного 
обряду на основі аналізу постійних еле-
ментів його структури. Для В. Проппа 
ритуал передує події, магічно викликає 
її, а тому звернений у майбутнє [16]. 

Осмислення культури й усіх її скла-
дових як знака і знакової системи стає 
плідним для цілісного розуміння куль-
турних текстів у дослідженнях Ю. Лот-
мана. Свої основні праці Ю. Лотман  
присвячував семіотичній теорії куль-
тури та семіотичному аналізу. Його се-
міотика культури стала, з одного боку, 
розвитком ідей Ф. де Соссюра, з іншо- 
го — новим напрямом у семіотичній тео- 
рії, істотно відмінній від позиції Ф. де 
Соссюра та її продовжувачів — фран-
цузьких структуралістів і постструкту-
ралістів, передусім, у застосуванні се-
міотичної теорії. Тартусько-московській 

семіотичній школі вдалося створити ці-
лісну семіотику культури, в якій знак і 
культура нерозривно пов’язані. 

Основним досягненням Ю. Лотма-
на стало введення поняття художньо-
го тексту в теорію культури. В книзі 
Ю. Лотмана «Структура художнього 
тексту» розглядається поняття тексту 
як універсального інструменту [15]. На 
його думку, текст повинен розглядати- 
ся не тільки через засоби лінгвістики, а й 
ширше — через усю культуру. У зв’язку 
із цим відкривається можливість ін-
терпретації різноманітних культурних 
явищ у однорідних категоріях знака.  
У цьому сенсі будинок, місто і поетич-
ний твір, обряд, звичай є, власне, тек-
стом. З іншого боку, завдяки традиції 
Р. Якобсона і російських формалістів 
виявилося, що художній текст є специ-
фічним прикладом тексту. Отже, досяг-
нення полягало в тому, щоб показати 
певні закони і продемонструвати, як 
вони функціонують — не як опис історії 
ідеї, а як опис способу конструювання 
явищ культури, літератури тощо. А це 
виникає із самої природи засобу, яким 
є мова.

Ю. Лотман у своїх дослідженнях 
доводив, що символи мають, по-перше, 
раціональний і, по-друге, ірраціональ-
ний характер. У другому випадку сим-
вол — це міст переходу з раціонального 
світу в світ містичний. На думку вчено-
го, символ завжди архаїчний. Приходя-
чи з минулого — йде в майбутнє, а отже, 
і пам’ять символу завжди давніша, ніж 
пам’ять його не символічного текстово-
го оточення.

Символи — це специфічна форма 
матеріалізації чітко визначених ідей і 
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уявлень. Функції обрядових символів 
слід розглядати не тільки як засіб ві-
дображення чогось фантастичного під 
час виконання ритуалу, а як спробу 
підкреслити щось особливе. Практика 
показує, що перші враження учасни-
ків обрядових дій, характерні для осо- 
бистості, більш стихійні, ніж свідомі. 
Але згодом, за неодноразового повторен-
ня, обрядова дія стає символом, а інди-
від стає свідомим учасником обрядодії. 
На думку відомого філолога О. Лосєва, 
будь-який символ, по-перше, є живим 
відображенням дійсності, по-друге, він 
підлягає тій чи іншій розумовій обробці 
й, по-третє, він стає гострою зброєю пе-
ретворення дійсності [14, 3–13].

Обрядовий символ — це особли-
вий знак, який несе певний соціаль-
ний зміст, відображаючи ті чи інші ідеї, 
уявлення, норми, цінності. Колективні 
символічні дії стимулюють цілеспрямо-
вану діяльність суб’єкта, яка є основою 
перспективного творчого перетворення 
дійсності. В обрядовому процесі уява 
суб’єктів надає можливість вивчити, 
запам’ятати й здійснити за допомогою 
знаків-символів майбутні події, із яки-
ми в перспективі людина зустрінеться в 
реальному житті. 

Символами в обрядах можуть ви- 
ступати і слова, які лаконічно доповню-
ють зміст обрядової дії. Тому, напри-
клад, X. Ортега-і-Гассет називає лю- 
дину «етимологічною твариною». За 
структурними елементами понять, ві-
дображених у словах, криються чуттє-
ві асоціації. В цьому випадку відбува-
ється процес проектування понять на 
найбільш «схожі» чуттєві подоби і цим 
самим чуттєві асоціації беруть участь 

безпосередньо у формуванні обрядо-
вого символу. Наприклад, сонце стає 
символом сили життя, колос — земле-
робства, птах — мрії про свободу й та 
ін. Або жест вітання — піднесення рук 
догори (жест адорації), знак найвищого 
вияву почуттів. Після прийняття хрис-
тиянства стає символом звернення до 
Бога. З піднесенними догори руками 
зображувалася Оранта, пізніше замі-
нена Богоматір’ю з розкритими перед 
грудьми руками (у християнській Русі 
вперше зображена в Софії Київській) —  
образ заступниці всіх людей.

Учень Юрія Лотмана Альберт Бай- 
бурін присвятив монографічне дослі-
дження проблемі семантичної інтер-
претації обряду. Ця книга, значною 
мірою присвячена аналізу обрядів і їх 
символічного змісту, демонструє сучас-
ні методологічні підходи до аналізу об-
ряду. На думку А. Байбуріна, ритуал —  
«найбільш дієвий і єдино можливий 
спосіб переживання людиною критич-
них життєвих ситуацій.., механізм ре- 
гулювання та санкціонування явищ 
повсякденного життя, найвищою схо-
динкою реалізації якого є обряд» [2, 3]. 
Ритуал — символічна форма поведінки, 
більше того — вища форма і найбільш 
послідовне втілення символічності [2, 
16]. У ритуалі конструюється особлива 
реальність — семіотичний двійник того, 
що було «першого разу» і що затвердило 
вищу доцільність уже самим фактом іс-
нування і продовження життя. А. Бай-
бурін ритуал розділяє на дві частини: 
перша — архаїчна, а друга — традицій-
на. Архаїчна частина — виконання ри-
туальної програми життя (як індивіду-
ального, так і колективного сценарію); 
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традиційна — рівень повсякдення, по-
буту. Поведінка людини на цьому рівні 
не самоцінна, самодостатня порівняно з 
ритуальною поведінкою [2, 16].

Ритуал — це закріплена традиці-
єю послідовність символічно значущих 
дій. Символічно регламентовані дії по-
значено в мові як ритуал, церемонія, 
обряд, етикет. А. Байбурін переконливо 
доводить, що ритуал й етикет можуть 
бути протиставлені за ознаками са-
кральності / щоденності, колективності 
/ індивідуальності, ригідності / варіа-
тивності, сюжетності / фрагментарності 
[3, 12–37].

У дослідженнях В. Топорова обряд 
розглядається як символ: «Суттєво, що 
тільки для людини символічні форми 
поведінки можуть набувати вищого ста-
тусу, ніж природні (натуральні) форми 
поведінки. Лише на людському рівні 
знак важливий і більше актуальний, 
тобто «реальніше» того, що він позначає 
[17, 54, прим. 62]. Позиція В. Топорова 
унікальна, оскільки текстологи, розгля-
даючи культуру, на перше місце став-
лять мову і текст, а вчений розглядає 
ритуальний символізм. На його думку, 
ритуальний символізм існує не тільки в 
людському колективі, а й у різних орга-
нізаціях тваринного світу [17, 54, прим. 
62]. Обряд забезпечував успішне про-
ходження стресових, кризових ситуацій 
в житті людини, завдяки неухильному 
дотриманню всіх норм і правил обрядо-
вої поведінки. Вона (обрядова поведін-
ка) визначалася вірою язичника в існу-
вання надприродних сил, потойбічного 
світу, співвідношенням себе зі світом 
природи. Ритуально-магічні дії в обря-
ді — це закріплений традицією певний 

порядок символічних дій, спрямований 
на досягнення бажаного результату.

Прикладом комплексу символів і 
символічних дій в народній традицій-
ній звичаєвій культурі є захисні ри- 
туальні дії та обряди. Умовно назвемо 
їх обряди-обереги. Обряди-обереги — 
різні магічні засоби (вербальні тексти, 
предмети, дії, жести), що оберігають 
людину і її навколишній світ (будинок, 
худобу, врожай, знаряддя виробництва 
ін.) від потенційної небезпеки: нечистої 
сили, хвороб (зокрема пристріту, при-
чини), хижих тварин, змій, градових  
хмар ін. Мета проведення таких обря- 
дів-оберегів полягає в тому, щоб ма-
гічними засобами запобігти майбутній 
невдачі або несприятливим умовам. 
Обряди-обереги створюють перепону, 
магічно «закривають» об’єкт, роблять йо- 
го невидимим для пошкодження. Для 
цього потрібно провести запобіжні за-
ходи — задобрити, «відігнати», нейтра-
лізувати носія небезпеки або завдати 
йому шкоди і навіть знищити. Ці захо- 
ди наділяють охоронюваний об’єкт за-
хисними властивостями і здатністю чи-
нити опір злу.

Джерелами такої небезпеки, проти 
якої виконуються обряди-обереги, є:

● міфологічні та пов’язані з потой-
бічним світом істоти, персонажі, стихії: 
нечиста сила і пов’язані з нею люди (ча-
клуни, відьми);

● усе, що входить у сферу смерті 
(зокрема «ходячі» й «нечисті» мерці);

● наділені хтонічними символами 
тварини, як правило, хижі або небез-
печні для господарства (змія, вовк, вед-
мідь, миша, шуліка, шкідливі комахи 
та ін.);
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● стихійні лиха і атмосферні яви-
ща, що поясняються, як результат впли- 
ву потойбічних сил (пожежа, посуха, за- 
морозки, гроза, град, буревій та ін.);

● небезпечні місця, що знаходять-
ся поза межами освоєного простору (ліс,  
болото, водойми та ін.);

● різні маргінальні й «нечисті» 
місця (перехрестя, межа, поріг, лазня, 
кладовище, покинутий будинок та ін.);

● небезпечні тимчасові періоди, 
як правило, «кризові» моменти, коли 
буває «відкрита» межа між «тим» і цим 
світом (полудень, північ, дні зимового й 
літнього сонцестояння, що збігаються в 
народному календарі зі святочними і 
купальськими періодами, поминальні 
дні).

Об’єктом обряду-оберега може бути  
як сама людина, так і навколишній 
простір. З погляду сакральної значу-
щості охорона потрібна всьому тому, що 
є живим і здатне на зародження нового 
життя. Наприклад, у сербських і кар-
патських землях існували уявлення, 
що безплідному дереву, корові, яка не 
дає молока, або жінці, що вийшла з ре-
продуктивного віку, неможливо зашко-
дити, а отже, і не потрібні захисні дії. 

Ситуації застосування оберегів мо- 
жуть бути як хронологічно закріпле-
ними, так і оказіональними (випадко-
вими). Хронологічно закріплені обря-
ди — це обряди «перехідного» періоду 
(народження, весілля, смерть), коли 
людина перебуває в «межовому» стані 
або в підвищеній небезпеці. Вважаєть-
ся, що такий стан є джерелом небезпе-
ки не тільки для самої людини, а й для 
інших. Існують специфічні групи обря-
дів, що використовуються для охорони 

вагітної, новонародженого та породіллі 
від смерті, хвороби, зурочення, підміни 
дитини нечистою силою (народна наз- 
ва — обмінчата), молодих під час ве-
сілля. А також обряди, що використо-
вуються під час похорону для захисту 
живих людей і господарства від впливу 
смерті, а також для захисту небіжчика 
від перетворення його на демонічну іс-
тоту (народна назва — упир).

Хронологічно приурочене застосу-
вання обрядів (найчастіше виконують-
ся в період святок або в момент початку 
календарного сезону) покликане гаран- 
тувати безпеку «про запас», на весь ка-
лендарний період. Наприклад, у пів-
денних і східних слов’ян існував звичай 
запрошення на різдвяну вечерю різних 
персонажів (морозу, вовка, хмар і навіть 
померлих родичів). Здійснюється він 
як ритуальний діалог між господарем 
і домашніми. Зазвичай виконується в 
Святвечір. Вважалося що виконання 
цього обряду в майбутньому захистить 
худобу та свійську птицю від нищення 
хижаками. Крім цього, існують ситуа-
ції, не закріплені хронологічно, коли 
виконання обрядів вважалося необхід-
ним: хвороба людини, напад хижаків, 
укус змії, зустріч із нечистою силою, на-
ближення стихійного лиха і т. ін.

Окрему групу становлять обряди, 
що охороняють домашнє господарство:

– худобу (в народному уявленні іс-
нувала особлива шкідлива форма ма- 
гічного «відбирання молока», що начеб-
то практикувалося відьмами і відьмака-
ми в худоби, що дає молоко (як прави-
ло, це корови і вівці). Унаслідок таких 
шкідливих дій зменшуються або й вза-
галі припиняються надої, знижується 
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жирність молока, в ньому з’являється 
кров, а «відібране» молоко переходить 
відьмі або відьмаку; 

– домашню птицю, худобу. Для 
захисту домашньої птиці в народній 
традиції використовується амулет-обе- 
ріг — «курячий бог» у вигляді каме-
ня (або іншого предмета) з природним 
отвором, який охороняє домашню пти-
цю (рідше — худобу). Такий амулет охо-
роняє від уроків і нечистої сили, сприяє 
розведенню і плодючості, утримує пта-
хів у своєму дворі. Щоб захистити курей 
від уроків або пристріту такий амулет 
прилаштовували угорі на видному міс-
ті, для того, щоб погляд падав у очі при-
бульця, а не затримувався на птахах. 
Курячий бог у вигляді перевернутого 
горщика, надітого на тин, повинен був 
символічно захистити домашню птицю;

– урожай. У народних уявленнях 
існувала думка, що відьми можуть за-
подіяти шкоди і врожаю. Такі шкідливі 
дії вчинялися відьмами і відьмаками за 
допомогою  завитка, закрутки, заверте-
на, ляльки, вінка — пучка скручених, 
зламаних або зав’язаних вузлом колос- 
ків із житнього (рідше вівсяного) або ж 
лляного, конопляного поля; 

– від пристріту, уроку — шкідливо-
го магічного впливу на людину, її гос-
подарство, роботу і свійську худобу без- 
посередньо поглядом, похвальними або 
злими словами, заздрісними думками 
або намірами. Ознаками пристріту є хво- 
роба, розлад і сварки в родині, безплід-
дя людини і худоби, розлад у справах і 
господарстві, а то й навіть тяжкий ви-
падок — смерть людини і падіж худо-
би. Вважалося що на відміну від порчі 
(причини), шкідливий результат якої 

досягається за допомогою різних форм 
контактної магії, пристріт здійснюється 
лише нематеріальними засобами впли-
ву і необов’язково із злими намірами. 
У всіх слов’янських народів пристріт 
осмислювався, передусім як вплив че-
рез слово, про що свідчать назви при-
стріту з коренем рек- / реч- / рок-: укр. 
уроки, урочища, рос. урок, уроки, біл. 
уроки, суроци, серб. урок, урук, уроча, 
рок, болг. уроки, уроци, зароци, зарек, 
макед. урок, зарек, словен. uroki, urak, 
пол. urok, чес. urok. 

– від моровиці. Моровиця — по-
шесть серед хвороба людей або худо-
би, в народному уявленні втіленням її 
є особливі демони хвороб (наприклад, 
Холеpa або Чума).

– від хижаків; 
– шкідливих дій відьом. На Жи-

томирщині був відомий обряд «борони 
дороги» з метою вистежити відьму: в 
купальську ніч молодь впрягалася в 
плуги і переорювала вулицю перед во-
ротами дворів, робилося це з метою від-
стежити відьму; 

– а також роботу (ткацтво, полюван-
ня, бджільництво, посів тощо), особливо 
її початок, від пристріту і псування;

– навколишній простір, місце зна-
ходження — будинок, хлів, садибу, по- 
ле, пасіку та ін., — для запобігання про-
никненню нечистої сили, духів, хвороб 
та іншої небезпеки.

У обрядах-оберегах використовува-
лися вербальні тексти різних жанрів. 
Найчастіше функції оберегів мають за-
мовляння (заклинання, примовляння). 
Наприклад, у східних слов’ян широко 
поширені замовляння, що промовля-
ються при першому вигоні худоби, за-
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звичай на Юріїв день. За народними 
уявленнями, проголошені в цей день 
заклинання захищають худобу від уш- 
кодження, хвороби і хижаків на весь 
сезон випасу. У Поліссі популярні за-
клинання, які застосовуються у захисті 
посівів від горобців; у південних слов’ян 
за допомогою замовляння оберігають 
поля від градових хмар.

Одним із найбільш поширених 
жанрів вербального оберегу були кано-
нічні і апокрифічні молитви, а також 
«народні» молитви, створені за зразком 
або на основі церковних. Апокрифічні 
молитви і житія святих, «пристосовані» 
народною традицією, створювалися з 
апотропеїчною (від грец. άποτρόπαιος — 
«відвести уроки») метою і були талісма-
нами й амулетами, які носили з натіль-
ним хрестом або зберігали в будинку.

Серед вербальних оберегів поши-
рені короткі формули — замовляння. 
Зазвичай вони використовуються в тих 
випадках, коли потрібно негайно запо-
бігти небезпеці: при зустрічі з вовком, зі 
змією, з міфологічним персонажем, при 
наближенні градової хмари та ін. На-
приклад, поліське замовляння: «Сіль 
тобі в очі, кочерга в зуби, горщик між 
щік» вимовлялося у відповідь на чиюсь 
похвалу, щоб відвернути пристріт.

Охоронні властивості мали й пісні. 
У фольклорі різних народів є такі пісні. 
Наприклад, у сербів колискові пісні, що 
захищали дитину від уроків, у поляків 
пісні, що співали під час обходу поля 
для захисту від граду, а також україн- 
ські купальські пісні, що оберігали від 
відьом і русалок. Захищали також, за 
народними уявленнями, і розповіді про 
«житіє предметів і рослин», загадки, ри-

туальні діалоги, матірна лайка, гучне 
виголошення свого імені (зазвичай по-
ширене у сербів для запобігання зустрі-
чі зі змією), або імені померлого родича 
(як, наприклад, на Поліссі при зустрі-
чі з вовком), а також просто людський  
голос.

Як невербальні обереги в народі ви-
користовувалися господарські або спе- 
ціально виготовлені предмети, рослини 
й речовини. Розповсюдженою формою 
оберегів вважалися амулети, які ще й 
сьогодні користуються попитом. Особис-
ті обереги часто виготовлялися з металу, 
викуваних у вигляді різних фігурок (на-
приклад, у вигляді ока, руки, малень-
кого леза тощо). Складалися з одного 
або декількох складників, наприклад, 
зубчиків часнику, декількох крупиць 
солі, вуглинки, шматочка пічної цегли, 
ладану, звіриного зуба чи кігтя. Вико-
ристовувалися також і ритуальні пред-
мети, такі як: весільний вінок, весіль-
ний одяг, троїцька зелень, скатертина, 
що стелили на Великдень, чи будь-які 
залишки — попіл від купальського вог-
нища, кістки великоднього поросяти, 
крихти від пасок тощо. 

До універсальних оберегів, ужива-
них у будь-якій небезпечній ситуації, 
належать предмети й дії з християнсь- 
кою символікою (ікона, хрест, ладан, 
свята вода, хресне знамення тощо), а  
також предмети, що мають високий са-
кральний статус і символізують люд-
ську їжу (наприклад, хліб, сіль).

Застосування господарських пред-
метів як охоронних засобів зумовлено 
символічним переосмисленням їх ути-
літарної функції. Наприклад, за до- 
помогою ключа та замка в одних випад-
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ках «замикали» дорогу до охоронювано-
го об’єкта, в інших — «замикали» самого 
носія небезпеки. Застосування пояса як 
оберега в слов’янській охоронній прак-
тиці пов’язане із семантикою оперізу-
вання як способу створення магічного 
кола. Наприклад, в Поліссі фартухом, 
рушником, полотном накривали об’єкт, 
що охороняється (молоко, теля чи після 
отелу корову), щоб символічно закрити 
від «лихого» ока. 

У слов’янській охоронній магії ви-
користовується утилітарна функція 
мітли та віника — вимітати сміття і 
очищати простір. Надзвичайно поши-
рені (особливо в захисній магії півден-
них слов’ян) гострі, ріжучі предмети, 
покликані знешкодити носія небезпеки 
або навіть знищити його, — коса, ніж, 
сокира, вила, серп, бритва, рожен, гол-
ка тощо. Магічні властивості цих пред-
метів посилюються завдяки залізу, з 
якого вони виготовлені (воно, як і всі 
метали, з огляду на твердість і міцність 
також належало до оберегів). За народ-
ними віруваннями, знищувати небез-
пеку (наприклад, градову хмару) могли 
предмети, пов’язані з вогнем (кочерга, 
рогач, сковорода, хлібна лопата).

Особливу, розповсюджену групу 
оберегів становили колючі, пекучі або 
їдкі рослини з різким запахом — глід, 
шипшина, кропива, часник, полин та 
ін. Їх розміщали в особливому місці 
(вивішували біля входу в приміщення, 
затикали у вікна, за сволок, у замкову 
щілину, клали під порогом), носили із 
собою як амулети. Вважалося, що не-
безпеку можна відвернути, відлякати 
речовиною з неприємним, смердючим 
запахом (дьогтем, калом, сечею), на-

приклад, у Карпатах хребет корові на-
мазували калом, щоб відьми не могли 
відібрати в неї молоко. У ряді випадків 
носія небезпеки знешкоджували, захи-
щаючись «покійницькими» предметами 
(мірка від труни, одяг небіжчика, земля 
з могили), зокрема, щоб горобці не клю-
вали посіви, поле обходили із землею, 
взятою на могилі, або міркою, яку засто-
совували для виготовлення труни.

Оберегами могли стати предмети, 
на які «переводилася» небезпека, зо-
крема, камінь або залізо, завдяки їх 
твердості й здатності протистояти уда-
рам. В інших випадках оберегами були 
незвичні предмети, які дивували або 
вражали людей, бо їх увага зосереджу-
валася на цих предметах. Наприклад, у 
Поліссі від пристріту перед пасікою або 
будинком вивішували кінський череп, 
у сербів із цією метою маленьких дітей 
одягали в різнобарвне вбрання (напри-
клад, дитині на одну ногу надягали 
червону, а на іншу — чорну шкарпет-
ку), на хребтах овець малювали фарбою 
плями, щоб вони впадали в око і «від-
бивали» пристріт.

Охоронна семантика в народній 
традиції приписувалася червоному ко-
льору. Червону стрічку прив’язували на 
роги або хвіст корови, щоб їй не навро-
чили. Якщо вагітна йшла на похорон, 
вона обв’язувала руку червоною ниткою 
або тясьмою, щоб вплив смерті не поши-
рився на її майбутню дитину.

Охоронну семантику мали дії, що 
робилися з метою захистити навколиш-
ній простір або об’єкт, створити навко-
ло нього магічне коло (обрядові обходи 
села, двору, обрядова оранка поля, опе-
різування, обгородження тощо). Напри-
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клад, при зустрічі з нечистою силою на-
казувалося намалювати навколо себе 
кочергою, ножем, освяченою крейдою, 
магічне коло. В охоронній магії відомі 
дії, спрямовані на те, щоб створити пе-
репону між об’єктом, що охороняється, 
і небезпекою, наприклад, під час епі-
демії та епізоотії загороджувати, пере-
городжувати дорогу, що веде до села, 
щоб перегородити шлях хворобі. У пів-
денних слов’ян двері та ворота ретель-
но замикалися на ніч, щоб у будинок не 
міг проникнути упир. На похороні після 
винесення з двору труни відразу під-
мітали підлогу в будинку і закривали 
ворота, щоб небіжчик «не повернувся» 
назад.

Значення інших охоронних дій 
полягав у тому, щоб розмежувати охо- 
ронюваний об’єкт із джерелом зла, зро- 
бити максимально неможливим їх кон-
такт, прикладом чого може бути пове-
дінка людини на дорозі. Дорога (у на-
родних уявленнях загальне місце для 
людей і нечистої сили) символічно по-
ділялася на дві половини: праву — для 
людей і ліву — для потойбічних істот і 
звірів. Тому в Поліссі при зустрічі з вов-
ком переходили на праву сторону доро-
ги, вважаючи, що вовк перейде на ліву.

Оберігала людину й правильна по-
ведінка. Наприклад, нейтралізувати 
хижих звірів і птахів можна було ри-
туальним мовчанням при здійсненні 
деяких робіт. Наприклад, у Поліссі при 
посіві злакових культур дотримувалися 
мовчання, вважаючи, що цим можна 
«замкнути» дзьоби горобцям, щоб вони 
не визбирували зерна. В інших випад-
ках при засіванні перші зерна в землю 
кидали заплющивши очі, щоб птахи 

«осліпли» й не бачили посівів, або на-
сіння соняшника сіяли до сходу сонця. 

Оберегами були дії, спрямовані на 
відганяння небезпеки, видалення її за 
межі «свого» простору або переведення 
її на інший об’єкт (ритуальне вигнан-
ня). Серед найбільш поширених спосо-
бів ритуального вигнання були — звуки 
і шум; символічне побиття, вимітання, 
викидання, винесення чого-небудь за 
межі будинку і села, закидання на де-
рево. В ігровій формі «погоні» і «пере-
слідування», кінні перегони у возах і 
санях, водіння або катання ряджених, 
паління вогнищ, обкурювання, біг зі 
смолоскипами в руках, обливання, ви-
конання вербальних ритуалів з моти-
вами «відганяння», «відсилання», «за-
грози» і ряду інших обрядових захисних 
дій. Семантика «відганяння» містилася 
і в таких обрядових діях, як матірна 
лайка, ритуальне оголення, биття посу-
ду, закопування шкідливих предметів у 
землю поруч з іншими. 

Подібні дії, спрямовані на позбав-
лення від небажаних або небезпечних 
предметів, явищ, персонажів, тварин, —  
представлені також у близьких за зміс-
том обрядах символічного знищення, 
проводів, похорону.

Семантика «вигнання» розкрива-
ється:

● у символічних діях ритуальних 
форм (наприклад, таких, як гонитва за 
рядженими, вигнання їх за межі села 
або підкидання домашніх комах у чу-
жий двір тощо);

● в обрядовій термінології, що на-
лежить до різних магічних актів (на-
приклад, східнослов’янське: виганяти 
святки, гнати зиму; болгарське: гонін-
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ня на змій; польське: виганяння сови 
тощо);

● у народних мотивуваннях, що 
пояснюють мету ритуалу («щоб віді-
гнати від села відьом», «щоб втекли всі 
змії, миші, щури», «щоб вигнати нечис-
ту силу» тощо);

● у супутніх вироблених формулах, 
на зразок: «Мухи, блохи, идите прочь!» 
(рос.), «Геть, зима, з хати, а літо —  
у хату!» (укр.), «Бяга, змії і гущері, че 
ранку е Єрьомін » [Тікайте, змії, завтра 
настане день Єремії] (болг.).

Обряди-обереги здійснювалися, як 
правило, на рубежі календарного часу 
(на межі старого і нового року або річ-
них сезонів), при зміні господарських 
циклів. У такі дні, коли, як вважало-
ся, «відкривається» або «закривається» 
земля) і на заключному етапі святко-
вого циклу або тимчасового відрізка (в 
останній день святок, Масниці, Вели-
кого посту, пасхального або Троїцько-
духовного циклів, а також у перший 
день прильоту птахів, квакан-ня жаб, 
появи першої зелені тощо). 

Особливо характерні відганяльні 
дії для комплексу святочних, а також 
для періоду з початку березня до Трій-
ці або дня Івана Купали. Так, обрядове 
«вигнання змій» у південних слов’ян 
здійснювалося на масницю, в понеді-
лок Тодорової суботи, в день св. Євдокії 
або Сорока мучеників, на Благовіщен-
ня, напередодні Вербної неділі, в день 
св. Єремія, в літній Іванів день. Коли 
вперше навесні чулося кування зозулі, 
жителі Брестського Полісся виганяли 
тарганів, блощиць і бліх, обходячи свої 
будинки, ляскаючи по стінах і кутах 
вільховими гілками [13, 393].

Об’єктами вигнання найчастіше 
були: 

● хтонічні тварини (змії, ящір-
ки, щури, миші, жаби) і комахи (мухи, 
воші, таргани, гусениці), які здебільшо-
го належать до загальної групи «гадів» 
(наприклад, український обряд гонити 
шуляка);

● демонологічні персонажі (злі 
духи, чорти, відьми, русалки, стриги і 
ін.);

● учасники ряджень або особи, що 
виконували певні обрядові ролі (напри-
клад, ганяти Семика);

● персоніфіковані свята, кален- 
дарні періоди, річні сезони (особливо  
зимового періоду, наприклад, «вигнан-
ня святок», «коляди», «старого року», 
«морозу», «зими»; а також «масниці», «по- 
сади» тощо);

● приурочена до свят обрядова  
їжа (в українців проганяти кутю, у по-
ляків wybijanie żuru, у сербів вщанзе 
киселици);

● відганяльні ритуали виконува-
лися стосовно померлих предків (дідів, 
батьків), вилучення їх зі «свого» просто-
ру найчастіше відбувалося у формі по-
чесного випровадження.

Одним із найдієвіших засобів ви-
гнання у всіх слов’ян вважалося ство-
рення шуму: стріляли з рушниць, ляс- 
кали батогами, били по металевих 
предметах (у сковороди, по пічній за-
слінці, бляшаному посуді, відрах тощо), 
гуркотіли дерев’яними тріскачками і 
стукалками, свистіли і кричали, дзво-
нили в дзвіночки, грали на пищалці та 
свистульці, били по парканах і воротах, 
розбивали глиняний посуд тощо. За 
допомогою цих засобів намагалися ви-
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гнати як реальних комах-шкідників і 
тварин-гризунів, так і міфічних істот,  
календарні свята і сезони року. У Поль-
ському Помор’ї в новорічну ніч молодь 
влаштовувала на вулицях села гуч-
ний гуркіт і дзвін, «відганяючи ста- 
рий рік»: хлопці голосно ляскали ба-
тогами, били в сковороди, дзвонили 
дзвониками, крутили тріскачки, сур-
мили в ріг, стріляли з рушниць [13, 
393]. У подібний спосіб в Сербії, Маке-
донії й західній Болгарії намагалися 
відігнати «змій» та «все земне» в день 
св. Єремії. Щоб позбутися мишей і до-
машніх комах, господиня обходила ра- 
но-вранці першої суботи Великого по-
сту свій будинок, голосно стукаючи 
бляшаним посудом і примовляючи «да 
плаши гади]у» [щоб відлякати гадів]. 
Звичай ляскати батогами знайшов ві- 
дображення в західнослов’янських на-
звах ритуалів вигнання: у поляків у 
новорічну ніч хлопці обходили село, 
зупиняючись перед кожним будинком, 
і голосно ляскали батогами. Такі ж дії 
вчинялися у словаків: групи хлопців 
ходили по селу, ляскаючи батогами в 
ніч перед першим травня, це назива-
лося vypraskani čarodějnice. [відганян-
ня відьом]. Незалежно від лякливих 
звуків самі по собі загрозливі дії бит-
тя, удари, стукіт по парканах, воротах, 
стінах і кутах будинку також набували 
відганяльної функції. Особливе значен- 
ня вони мали на завершальному етапі 
святкових вечорниць святочного періо-
ду (різдвяного, новорічного і водохрес-
ного). На Полтавщині по закінченні 
вечері в день Водохреща вибігали на 
подвір’я і ударами палицею по воротах 
і паркану «проганяли кутю». В інших 

українських селах теж було прийнято 
«виганяти коляду» биттям дерев’яними 
валиками і «качалками» по огорожі сво-
го двору. Відомий у східних слов’ян об-
ряд символічного запрошення «морозу» 
до різдвяної трапези мав своє продов- 
ження після закінчення вечері, коли 
члени сім’ї криками, грюканням і бит-
тям «проганяли мороз»: вони голосно 
стукали в двері, вікна і стіни будинку, 
били палицями, кочергою по паркану і 
воротах або по землі й кричали: «Мороз, 
виходь геть з хати!».

Такі ж властивості приписували-
ся дзвонам і дзвіночкам, наприклад, 
під церковні дзвони водили біснуватих 
«для вигнання з них бісів». Поїзд, що су-
проводжує молодого і молоду до вінця, 
теж свого роду огорожа від впливу по-
тойбічних сил поза «своїм» простором. 
Їх захисну функцію підсилюють різні 
амулети (дзвоники, дзвіночки). Так, в 
обряді, записаному в 1870 р. П. Єфи-
менком, весільний поїзд складався «из 
обрученныхъ и деревенской родни, со 
множеством гудящихъ колокольчиковъ, 
шаркуновъ, бубенчиковъ, позвонков» 
[10, 78]. 

Вимітання, викидання з дому сміт-
тя, старого мотлоху або ритуальних 
предметів у багатьох випадках осмис-
лювалося як магічний акт позбавлення 
від комах, «гадів», «злиднів» тощо. Ці 
звичаї включаються в коло очисних об-
рядів, приурочених до різних весняних 
свят. Той момент, коли за звичаєм по-
трібно позбавитися символічних пред-
метів минулого свята (обрядової їжі, 
Бадняка, різдвяних прикрас, зелені, 
снопа тощо), обігрувався як акт магіч-
ного позбавлення не тільки від свята, а 
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водночас і від всієї домашньої «нечисті» 
(комах, мишей, хвороб і абстрактного 
зла). Практикувалося і символічне «по-
вернення» небезпеки її відправнику, 
наприклад, господиня, до якої заходи-
ла чужа людина, що могла наврочити, 
під час ткання, — кидала вслід який-
небудь предмет — тріску, дрібку солі, 
вуглинку, шматочок пічної цегли та ін., 
начебто «повертаючи» його зло.

Однією із поширених форм «повер-
нути» небезпеку є перевертання різних 
предметів або вчинення звичних дій 
навпаки (наприклад, вдягати одяг на-
виворіт, прядіння нитки зліва направо, 
хода задом наперед, читання молитви 
від кінця до початку).

В охоронну практику включалися 
дії, спрямовані на знешкодження або 
символічне знищення носія небезпеки. 
Наприклад, у південних слов’ян у Свят-
вечір кололи голкою камінь, щоб вико-
лоти вовкам очі; зашивали поділ сукні, 
щоб зашити їм роти; замазували глиною 
кутки будинку, щоб замазати хижакам 
очі та вуха. У сербів для знищення гра-
дової хмари було прийнято підкидати 
сокиру вгору, а потім врубати її в зем-
лю, щоб розітнути град навпіл, для цьо-
го ж виносили косу та підставляли під 
стріху вістрям вгору так, щоб краплі з 
даху падали на вістря.

До охоронних обрядів входили дії, 
спрямовані на те, щоб надати об’єкту 
таких властивостей, які робили б його 
невразливим до небезпеки. В уявленні 
людини існувала впевненість у тому, 
що дотиком можливо набути якості, 
властивої предмету. Наприклад, щоб 
не підпасти під дію пристріту та уроку, 
потрібно при зустрічі з людиною, у якої 

«лихе» око, доторкнутися до власного 
заду як найбільш невразливої частини 
тіла.

Апотропеїчними властивостями 
об’єкти наділялися завдяки діям, що 
мають семантику підвищеної життєвої 
сили та сексуальності, зокрема, риту-
ального оголення, демонстрації геніта-
лій, жестів, що мають символіку коїтусу 
(наприклад, показати дулю). Так, у Кар-
патах практикувався звичай проганяти 
овець між ніг незайманого хлопця, щоб 
не дати відьмам та чаклунам відбирати 
молоко в овець.

Щодо захисних обрядів, то вони 
використовуються як самостійно, так 
і в поєднанні один з одним. Часто в 
охоронних обрядах комбінувалися за-
хисні дії, різні за своєю природою (на-
приклад, словесні й акціональні або 
словесні й предметні), з різною семан-
тикою. При вигоні худоби читання за-
мовлянь поєднувалося з ритуальними 
діями, спрямованими на «закривання» 
худоби від хижаків (за допомогою за-
микання замка), завдання шкоди носію 
небезпеки (за допомогою коси, ножа, 
гострих предметів, розкладених у во-
ротах), «прив’язування» худоби до свого 
дому (за допомогою мотузки або пояса, 
розстелених на порозі хліва), худоба 
наділялася апотропеїчними властивос-
тями (биття тварин освяченою вербою, 
годування їх залишками великоднього 
хліба, доторкання до них освяченим яй-
цем тощо).

Обряди-обереги різного походжен-
ня, але подібні семантично можуть за-
міняти один одного. Наприклад, від 
русалок використовувався полин, але 
якщо при зустрічі з русалкою у людини 
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не знайдеться полину, вона могла віді-
гнати нечисту силу, вимовивши слово 
«полин».

На нашу думку, окремого дослі-
дження потребують захисні обряди про- 
ти моровиці. Сприятливим ґрунтом для  
розквіту крайніх форм захисних обря- 
дів був час, коли в країні починалася 
моровиця, лютував голод або загроза 
голоду внаслідок посухи чи інших при-
родних факторів. Як писав відомий 
польський етнограф Казимир Мошин-
ський, коли «люди гинули сотнями ти- 
сяч і не тільки міста, а й цілі країни за-
знавали спустошення, тоді нескладно 
зрозуміти, чому в подібних умовах голос 
розуму замовкав, а уражена страхом 
свідомість породжувала найбільш не-
приборкані і безглузді помисли» [18].

Неминуча загроза смерті й відчут-
тя безсилля від незнання справжніх 
причин нещастя і відсутності ефек-
тивних методів лікування сприяли ви-
нятково ірраціональному сприйняттю 
реальності й пошуку шляхів виходу із 
загрозливого становища в рамках тра-
диційного світогляду. Але коли такі дії 
не приводили до покращення, знаходи-
лися інші заходи для приборкування 
лиха. Залежно від того, як пояснюва-
лися причини лиха, визначалися і по-
дальші дії щодо їх усунення. Багато що 
залежало від простого збігу обставин. У 
випадку коли моровиця розглядалася 
як результат дій демонічних сил, то за-
звичай ці сили персоніфікували (напри-
клад, Чорна Смерть, Морова Дівка або 
Коров’яча Смерть при епізоотіях). Згід-
но з народними уявленнями, ці уособ- 
лення хвороб бродять по землі і несуть 
смерть в ті селища, куди заходять. Для 

запобігання та припинення Моровиці в 
народі застосовувався комплекс профі-
лактичних і «зупинних» магічних засо-
бів — обрядів-оберегів («живий» вогонь, 
обкурювання, оранка, молитви тощо). 
Дії людей спрямовувались на: а) недо- 
пущення пошесті в свій населений 
пункт шляхом створення нездоланних 
перешкод (тернові огорожі, багаття на 
в’їздах), оточення свого селища магіч-
ним захисним кордоном (найбільш був 
поширений обряд «оранки», який нерід-
ко супроводжувався насильством над 
людьми і тваринами, що зустрічалися 
на шляху і сприймалися як втілення 
цих ворожих сил); б) боротьба із заразою, 
що проникла в селище (остання могла 
асоціюватися з першою жертвою епіде-
мії — що пояснює практику поховання 
живцем перших хворих або проведення 
обрядів знешкодження першого помер-
лого від хвороби); в) принесення жертви 
(поховання живцем людей і / або тва-
рин). На думку етнографа П. Єфимен-
ка, спочатку вважалося, що «для при- 
пинення моровиці необхідно було від-
шукати винуватицю її поширення і 
спалити або закопати живою в землю», 
а згодом це вірування трансформува-
лося — тепер для знищення моровиці 
слід просто «поховати взагалі будь-яку 
живу стару жінку» [11]. В цьому випад-
ку в землю хорониться не тільки дже-
рело / носій хвороби, а й сама хвороба. 
Як писав свого часу Л. С. Белогріц-Кот- 
ляревський: «Зарита в землю заражена 
хворобою людина позбувається злого 
демона, нечистої сили, яка йде з цар-
ства життя в підземне царство смерті» 
[4]. Потім мотив вбивства / вигнання 
хвороби змінюється мотивом жертви. 
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Белогріц-Котляревський згадує про те, 
що в таких випадках бували приклади 
самопожертви і кидання жереба» [4]. 
Під час епідемії холери в 1871 році се-
ляни с. Торкачі Новогрудського повіту 
таку міру назвали «жертвою за мир». У 
таких випадках за жертву вибиралися 
ті, кого «не шкода» (старі, що віджили 
свій вік), або вже приречені на смерть 
від хвороби [6].

Наприклад, у 1770 р. в с. Войтів-
ка (сьогодні с. Родниківка Уманського 
р-ну Черкаської обл.) відбулися такі по-
дії: «Під час пошесті між селянами ви-
никли чутки про те, «що по селу щось 
ходить, відчиняє вікна і «надихує» че-
рез них в хати, чому народу мре біль-
ше, ніж би мерло без цього» Хтось на-
віть бачив ходячого по селу упиря, за 
описом одягу вирішили, що це місцевий 
парафіяльний піп — о. Василь. Свяще-
ник заперечував висунуті проти нього 
звинувачення, але проти нього свідчен-
ня дали попадя і його куховарка, що і 
вирішило його долю. Піп був побитий 
до півсмерті, віднесений до спеціально 
виритої ями, де його пробили осиковим 
кілком від плеча до плеча і заживо за-
кидали землею» [6].

Отже, немає сумніву у тому, що та- 
кі звичаї беруть свій початок із допись-
мової архаїки і існують як концентрат 
суспільного досвіду. Вони стоять на 
фундаменті уявлень давньої людини 
про навколишній світ. У народній тра-
диції склалася складна і розгалужена 
традиційна система захисних обрядів-
оберегів від потенційної загрози. 

Що ж стосується змісту обрядових 

символів, то в різні епохи, в різних на-
родів вони були різними. Однак сама 
потреба в обрядах аж ніяк не зникає, 
незважаючи на прискорений дина-
мізм життя і появу високих технологій. 
Справа в тому, що ніякий динамізм не 
виключає з життя суспільства або групи 
людей певної повторюваності схожих 
подій. Отже, зберігається ґрунт для сте-
реотипів поведінки, зокрема і звичаїв.

Вивчення традиційної культури 
відкриває шлях до розуміння культури, 
формування сфери духовності та мо-
ральності, а в підсумку — саме це ви-
значає ставлення людини до розумін-
ня інших культур, саме вона є умовою 
формування толерантності, абсолютно 
необхідної в умовах глобалізації. Не 
останню роль у цьому відіграють і особ- 
ливі цінності кожної людини. Адже за-
вдяки тому, наскільки буде розвинена 
ціннісна свідомість кожного індивіда, 
залежить ставлення людини до різних 
цінностей сучасного світу, можливість 
бути повноправним учасником цінніс-
ного діалогу. Водночас ієрархія особ- 
ливих цінностей певного індивіда і до-
мінування в них тих чи інших ціннос-
тей формуватимуть поле життєвих цін-
ностей людини, самоактуалізацію та 
життєтворчість, що зрештою впливає на 
життєздатність народу.

Дослідження семантики обрядів, 
магічних практик може дати в перспек-
тиві багато інформації про стиль і особ- 
ливості життя будь-якої культури, її 
технології та матеріальну базу, цінності 
та пріоритети, що може сприяти новим 
дослідженням у цій царині.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ КУЛЬТУРИ  

Теоретичний дискурс доби пост- 
 модерну, постіндустріалізму, 

як і попередніх історичних епох, ді- 
стався точки біфуркації, що обумовила 
вибір подальшої траєкторії соціокуль-
турного розвитку, оскільки піднесення 
ієрархічного бюрократичного інституту 
(держави, олігархічної політичної пар-
тії, корпорації тощо) вичерпало свою 
функціональну ефективність та досяг- 
ло меж позитивної перцепції більшіс-
тю, поступившись високим технологіям  
та раціонально-правовим цінностям у 
економічному, політичному та соціаль- 
ному житті, спрямованим на соцієталь-
ні зміни. Вирішення питання економіч- 
ного зростання (для суспільства) й еко-
номічного накопичення (для окремої 
людини) та вкорінення почуття екзис-
тенціальної безпеки виступили факто-
рами появи значної кількості людей,  
які, безсумнівно, сприймають убезпе-
чення свого фізичного виживання ззов-
ні (соціум, держава) та акцентують на 
якості життя, індивідуальному творчо-
му самовираженні. Перехід від інстру-

ментальної раціональності, економічні 
досягнення якої зарадили модернізації 
(урбанізація, секуляризація, бюрокра-
тизація), до ціннісної раціональності з 
наголосом на якості життя та самовира-
женні позначився відторгненням авто-
ритарного рефлексу (критичне осмис-
лення значимості всіх видів влади) та 
обранням проблемно-специфічних спо-
собів участі людини в соціокультурній 
діяльності (запит на цікаву й осмислену 
роботу, пошук відповіді на сенс життя 
як такого та свого призначення в житті 
за умови зниження довіри до організо-
ваної релігії тощо) (Р. Інґлегарт).        

Становлення сучасної людини за  
умов розвитку суспільства знання/ін- 
формаційного (за технологіями), ризику  
рішення (за динамікою самоорганіза-
ції та непередбачуваністю результату) 
апріорі відбувається в площині пара-
доксів нелінійного соціального розвит- 
ку: одночасного попиту на стабільність, 
сталість, убезпечення від перервності 
зв’язку часів із потребою переосмисли-
ти, особисто наново відкрити морально-
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етичні цінності; синхронного прояву 
різноспрямованих тенденцій — поши-
рення «планетарного» мислення із по-
силенням міжетнічної нетерпимості; 
задекларованої потреби в інноваційних 
технологіях із реальністю простору ін-
формаційного шуму, що сприяє розви-
ткові емоційної залежності від аудіові-
зуальної комунікації (фобії соціальних 
мереж: номо-, кібер-, тредо-, селфі-, імі-
дже-, троле-, соціонетофобії; телефоно-
фобія тощо). Якість життя людини, як і 
якість розвитку соціальної, інформацій-
ної, екологічної, моральної, політичної 
тощо сфер, залежить від створення умов 
для безупинного зростання ноосферно-
го (інтелектуального) потенціалу сус-
пільства, пріоритетом якого є людина, 
здатна до безперервного самоактуалі-
зованого пізнання «цілісності світу» за 
одержання/здобуття «цілісності знань» 
(В. Вернадський). 

Осмислення суперечностей «ста- 
більність-змінність», «хаос-порядок», 
«свобода-відповідальність» можливе за 
цілісного, нелінійного, синергетично-
го мислення особистості, яка виборола 
етичний прорив і здатна передбачити 
та зняти ризики внутрішньої та зов- 
нішньої ентропії (прийняти новий тип 
рішення) у будь-який момент. Синерге- 
тична концепція істотно посилює пози- 
ції діалектичного сприйняття та інтер-
претації світу, оскільки нелінійне мис-
лення в просторі гуманітарних наук 
створює умови для оцінки подій, що від-
булись як у системі координат констату-
ючої думки (прямолінійне порівняння 
попереднього та наступного станів), так 
і в контексті застосування альтернатив-
ного ключового рішення (зіставлення 

дійсного розвитку подій з імовірним). 
Зазначене виводить на новий науковий 
рівень дискусії щодо осмислення тради-
ційних проблем філософії, антрополо-
гії, культурології, історії, етики, висвіт-
люючи еволюційний процес кількісних 
та якісних змін параметрів культури як 
системи/підсистеми, що в процесі про- 
ходження відстані від адаптаційної до 
руйнівної (стрибок, катастрофа) стадії  
досягає точки біфуркації та обирає мож- 
ливий для себе атрактор для формуван- 
ня нової дисипативної структури, при-
йнятної для нових умов та початку 
шляху до нового стрибка. Цим кризо-
вим етапам передує криза самої люди-
ни (за філософією нестабільності), коли 
практика втрачає свій культурний зміст 
і діє проти людини, завдаючи нищівно-
го руйнування сталій соціокультурній 
системі та створюючи умови для форму-
вання інформаційно-комунікативного 
простору нової системи. 

Отже, перехід від одного типу са-
морегуляції до іншого через динаміч-
ний хаос із врахуванням суттєвої ролі 
випадковості виявляє активні начала 
(атрактори), які в термінологічній сис-
темі філософії визначаються поняття-
ми «воля», «самодостатність», «незалеж-
ність» та забезпечують розвиток системи 
культури, що унаочнено сучасними на-
уковими пошуками шляхів запобіган-
ня відчуженню Людини від Природи, 
Людини від Людини, Людини від самої 
себе в гуманітарно-культурологічній 
сфері за застосування синергетичної 
парадигми соціокультурного спряму-
вання.

За таких умов у філософсько-куль- 
турологічному дискурсі актуалізується 
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потреба осмислити проблему творення  
Людиною Тексту як «суб’єктивного ві- 
дображення об’єктивного світу» (М. Бах-
тін), Тексту Життя як знакової діяль-
ності, як структуротворчого процесу 
(Р. Барт), як «складно влаштованого  
тексту, який розкладається на ієрархію 
текстів у текстах, що утворює складне 
переплетення текстів» (Ю. Лотман), тоб- 
то системи як такої, здатної одночасно  
виступати самостійною системою та під- 
системою Іншої системи. 

Отже, оновлене наукове знання 
демонструє продуктивність синергетич-
ної методології щодо розуміння Тексту 
як системи знаків та вирізнення по-
нять: Світ як Текст (система пізна-
них і непізнаних людством законів 
самоорганізації Всесвіту, що є твірною 
для Людини), Текст культури (сис-
тема самоорганізації — як результат 
діяльності — суспільства та Людини, 
критичне мислення якої зараджує пі- 
знанню законів динаміки самоорганіза-
ції Всесвіту та створенню простору для 
саморозвитку: наукового, предметно-
матеріального, художнього), що, своєю 
чергою, формують підсистеми як само-
стійні системи, зокрема й підсистем, 
що є вочевидь самостійними система- 
ми — Текст гуманітарної культури 
(система самоорганізації — як резуль-
тат діяльності — осіб та інституцій ме-
тапрофесійної спільності з ретрансляції, 
інтерпретації, розповсюдження Текстів 
фахової культури — бібліотечна, музей-
на, клубна, редакторська, перекладаць-
ка, журналістська тощо справи — задля 
забезпечення цілісності суспільства, 
створення й постійного відтворення 
єдиного смислового поля культури, до-

несення смислу останнього в актуаль-
но сучасних термінах до суб’єкта ко-
мунікативного акту інформування) та 
Текст художньої культури /Твір мис-
тецтва (система самоорганізації як про-
стір аксіологічного та праксеологічного 
творчого становлення Людини). Слід 
зауважити, що самоорганізація сама по 
собі не забезпечує позитивний резуль-
тат розвитку системи, її прогресивність 
є наслідком відкритості, обміну прав-
дивою інформацією, спів-дії учасників  
(корпоративність), динамічності/ци-
клічності, що підтверджує її готовність 
до зміни своєї впорядкованості, структу-
ри, поведінки тощо. 

Принагідно зазначимо: морфоло-
гічну природу категоріального стату- 
су понять «культуртрегер» та «куль-
туртрегерська діяльність» доведено й  
зафіксовано в результатах поперед- 
ніх досліджень [3, 5, 6, 11], зокрема 
висвітлено позитивну роль германіз- 
мів у формуванні української термі-
носистеми. Так, п’ятий період в істо-
рії українсько-німецьких мовних кон- 
тактів (ХІХ — початок ХХ ст.) виріз-
няється актуалізацією перекладів ні-
мецької філософської, суспільно-полі- 
тичної, художньої літератури; скла-
данням україно-німецьких терміноло-
гічних та загальномовних словників; 
увагою громадськості до проблеми ви- 
користання слів іншомовного похо-
дження та поповненням лексики та 
фразеології української мови німець-
кими словами: аскетизм, емпіріокри- 
тицизм, трансцендентальний, ко-
лективізм, культуртрегер (прим. 
авт. — І. К.), публіцистика, макула-
тура, авторитет, конфлікт, рент- 
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ген та ін. — частини з яких склалися 
в німецькій мові на основі інтернаціо-
нальних латинських і грецьких лексич-
них елементів [12, 682–683]. Сучасна 
соціальна трансформація характе-
ризується узагальненням спеціалізо-
ваних видів діяльності, пов’язаних із 
культурною комунікацією, рівень роз-
витку якої в Україні сприяє подальшо-
му розвою категоріального апарату 
української культурології (її лексич-
ного, термінологічного та понятійно-
го оформлення), зокрема означенням 
цілісної метапрофесійної діяльності 
з трансляції культури, її соціального 
суб’єкта та їх етимологічно виправ-
даної поняттєвої номінації. 

Таке узагальнювальне означення 
спеціалізованих видів соціальної ді-
яльності, пов’язаної із трансляцією 
гуманітарної культури (передусім гу- 
манітарної, оскільки саме гуманітар-
на культура є простором смислів, цін-
ностей, сенсу суспільного та індиві- 
дуального буття) посвідчують понят-
тя «культуртрегер» та «культуртре-
герська діяльність», що етимологічно 
відповідають особливостям процесів 
міжкультурної дифузії. Доцільність 
подолання обмежень професійної спе-
ціалізації через увиразнення метапро-
фесійної діяльності культуртрегерів 
із відбору, інтерпретації, трансляції 
Тексту культури, тобто фахівців та 
інституцій цілісної метапрофесійної 
спільності — суб’єктів бібліотечної, 
музейної, клубної, редакторської, пе-
рекладацької, журналістської тощо 
справи, вмотивоване закономірністю  
історичної перспективи людини і сус-
пільства. 

Означену цілісність доводить 
сингулярність  точки відліку/цілі — 
Людина — у здійсненні спільного про-
фесійного надзавдання — реалізації 
процесуального характеру культури, 
культури як особливої реальності  
людського буття (київська філософ-
ська антропологічна школа — В. Шин-
карук, М. Попович, В. Малахов), 
культури як простору виховання/
становлення духовного й інтелекту-
ального характеру людини, від якої за-
лежить якість системи суспільства 
(«якість устрою», за Аристотелем).

Твердження Світу як Тексту акту-
алізує проблему множинності змістів 
семіотичного простору інтерпретації 
культури. Адже Текст культури як уні-
версальна номінація, що одночасно є ці-
лісністю і фрагментом цілісності Іншо- 
го, стає тим образом інтерпретації, який 
є фундаментальним для розуміння ці-
лісності культури. 

Осмислення динаміки процесів 
хаотизації та самоорганізації в склад-
них і надскладних підсистемах системи 
Тексту культури за використання си-
нергетичної методології стверджує про-
дуктивність останньої для діалектичної 
перцепції й інтерпретації запитів само-
організації українського суспільства як 
транскультурного простору та потреб/
вимог самоорганізації особистості в 
цьому просторі. Визнання можливості 
співрозвитку множинності підсистем 
системи Тексту культури в планетарній 
комунікативній площині, що створює 
плюральний інтеркультурний вимір, 
необхідне для становлення сучасної лю-
дини. Особливим є зростання в постмо-
дерному культуротворчому процесі ролі 
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діяльності, безпосередньо пов’язаної не 
з продукуванням, а з трансляцією та 
інтерпретацією Тексту культури, що зу-
мовлено цілями, динамікою, складніс-
тю культурно-інформаційних потоків у 
суспільстві.

Інтерпретація Тексту культури 
свідчить про пошук смислу життя й за- 
лежить від смислу, що його шукає в 
житті людина. Більше того, автор інтер- 
претації/самоінтерпретації Тексту куль- 
тури віднаходить новий смисл, нове 
світовідчуття, «розгортаючи» Текст в 
координатах нових умов власного жит-
тєвого досвіду. Це підтверджує не втра-
ту істини й смислу Тексту культури, а 
нескінченність верифікації смислів, що 
є умовою реальності Тексту як такого у 
часі. Інтерпретація як процес взаємодії 
свідомості людини з Текстом культури 
актуалізує етичну проблему — взаємо-
залежність свободи й відповідальності 
людини. У добу переосмислення, пе-
ревідкриття універсальних цінностей 
саме інтерпретація як шлях пошуку 
смислу життя через смисл Тексту куль-
тури слугує людині опорою у процесі 
подолання одномірності бінарного сте-
реотипу (системи, що розділяє, а не син-
тезує) та у відновленні цілісного світо-
бачення. 

Загроза бінарного мислення кри-
ється в схемі «або-або», за якою пари 
протилежностей ризикують стати про-
тиріччям, зняти яке стає можливим 
завдяки синергетиці, суть якої у від-
новленні цілісного світобачення. Недо-
сконалість пошуку істини в інтервалі 
між двома протилежними думками по-
яснюється лінійністю комбінації із двох 
величин, між якими перебуває не істи-

на, а проблема, вирішення якої імовір-
не за межами бінарної схеми (Г. Гете).

Знакова природа культури зумов-
лює моральні пріоритети професійної 
діяльності культуртрегера в контексті 
соціальної відповідальності за ціліс-
ність та історичну перспективу суспіль-
ства, наслідки поширюваних в соціумі 
Текстів культури. Зазначене обумовлює 
орієнтири розуміння культуртрегером 
меж своєї фахової компетенції і свобо-
ди свого Я, що окреслюється межами 
свободи Іншого через сприйняття його 
морально-етичної системи. Розуміння 
почуттів Іншого, бажання та вміння по-
чути Іншого дозволяє особистості здій-
снити подвійне завдання: відчути образ 
світу Іншого (створеного інтелектуаль-
но, інтуїтивно, почуттєво) і одночасно 
зберегти самостійність в оцінці даного 
образу. Поштовхом до розширення гори- 
зонту розуміння Іншого послуговує ре-
акція на отримані життєві уроки влас-
ної долі та долі Іншого (зокрема за 
посередництва твору мистецтва) — від-
чуття болю та щастя, що опосередкова-
не умінням людини спів-переживати, 
спів-чувати. 

Утім, важливо запобігти неточнос-
ті ототожнення розуміння зі знанням, 
адже діти краще від дорослих підготов-
лені до спів-переживання, — розуміння 
на інтуїтивному (чуттєвому) рівні, що, 
по суті, є першопочатковим несвідомим 
рівнем відкритої системи. Подальше 
виховання, освіта, життєвий досвід або 
сприяють становленню свідомої відкри-
тості людини до Іншого (людини, Світу, 
Тексту культури тощо), сформувавши 
уміння розуміти інших, а отже — і себе; 
або через острах загубити саму себе за-
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кривають для людини Світ як такий. 
Спів-чуття думці Іншого спонукає до 
точної оцінки власних вчинків через 
точку зору Іншого та сприяє досягненню 
того рівня взаємодії, за якого долається 
руйнівність конфлікту, відбуваються 
якісні зміни системи як такої (поява 
нових концепцій розвитку), визначаль-
ною стає людська гідність.

Реалізація етичної домінанти 
ХХІ ст., що своїм імперативом має фор-
мування у кожної людини глобальної 
етики та спільної дієвої монологічної 
та діалогічної відповідальності, покла- 
дається на культуртрегерську діяль-
ність, відповідність якої очікуванням 
суспільства залежить від фахової під-
готовки культуртрегера. Вимога щодо 
найвищого рівня єдності професійної 
й особистісної моралі в діяльності са-
мого культуртрегера обґрунтована зав- 
данням послужитися сучасній людині  
будь-якого віку зробити свій вибір у мо- 
ральному просторі. Питання взаємо- 
пов’язаності етичного вибору й практич- 
них дій завжди є відкритим для кожної 
особистості в кожному конкретному ви-
падку та ключовим у здійсненні куль-
туртрегерської діяльності. Отже, пріо- 
ритетами діяльності сучасного культур-
трегера стали високий рівень особис-
тісної культури, духовно-моральний та 
творчий потенціал нарівні з професій-
ною підготовкою. Відповідність новим 
вимогам забезпечує перехід від логічно-
го мислення до інтуїтивного сприйнят-
тя людини, що, своєю чергою, потребує 
удосконалення психофізіологічних та 
емоційних процесів самого культуртре-
гера.

Понад це, культуртрегерська діяль- 

ність потребує такого суб’єкта, який 
розглядає виконання свого професій-
ного (локального) завдання у контексті 
існуючого ціннісно-орієнтованого над-
завдання, тобто культуртрегер, лише 
усвідомлюючи значущість професійної 
діяльності партнерів/опонентів, набу-
ває самодостатності у своїй культуртре-
герській діяльності. За своєю природою 
та кінцевим результатом (соціальним 
ефектом) культуртрегерська діяльність 
має людинотворчий характер, реалізу-
ється виключно у формі спілкування і 
як така є діяльністю морально-етичною, 
що зумовлює правомірність включення 
до культуртрегерської діяльності мо-
ральнісних вимірів: делікатне спричи-
нення само-реалізації кожної людини; 
неупереджене інформаційне забезпе-
чення життєдіяльності людей зі всіх га-
лузей знання сьогодення; формування 
емоційно-позитивного простору взаємо-
відносин у суспільстві (до прикладу, 
формування режисером каналу TV те-
лепрограми, добір продукту для ЗМІ; 
визначення системи доступу/оприлюд-
нення картин або книг у виставковому 
або читальному залах; продукування 
співвідношення цілі й засобу в журна-
лістській практиці тощо) [7; 8; 9]. 

Отже, глибокому розумінню потоків 
та інформаційного ресурсу Тексту куль-
тури зараджує досвід культуртрегер-
ської метапрофесійної діяльності бага-
тьох фахівців із різною спеціалізацією, 
які професійно займаються управлінням 
інформації. Так, журналісти та пись-
менники допомагають зафіксувати й 
зберегти досвід суспільства; професіона- 
ли бібліотечної сфери, повною мірою ро-
зуміючи потенціал та цілі інформацій-
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ного простору, володіючи всім спектром 
умінь/ навичок, необхідних для відбору, 
інтерпретації та просування інформа-
ції, сприяють свободі й розвитку особис-
тості та суспільства в цілому.

Сучасною реальністю здійснення 
культуртрегерської діяльності є простір 
формування нової інформаційної сис-
теми суспільства знань із множини ін-
формаційних полів усіх підсистем/еле-
ментів соціокультурної системи, що має 
опанувати людство (новий спосіб роз-
витку — інформаціоналізм, тобто «дія 
знання на знання як основне джерело 
продуктивності», за М. Кастельсом), що  
зобов’язує культуртрегера задля відпо-
відності сучасним та майбутнім потре-
бам суспільства прагнути до самореа-
лізації в межах морально-професійної 
відповідності: у поліетнічних умовах 
України ініціювати та сприяти розви-
ткові процесу міжетнічної співтворчості; 
мати комунікаційні навички, відповіда-
ти призначенню єднання; підтримува-
ти відкрите спілкування з реципієнтом 
інформації, виявляючи творчий підхід 
у пошуку джерел інформації; розвива-
ти здатність визначати, логічно систе-
матизувати, критично опрацьовувати 
інформацію; виступати посередником 
між глобальним інформаційним про-
стором і людиною; приділяти увагу 
постійному професійному зростанню, 
оскільки неосвіченою людиною ХХІ ст. 
буде вважатися та, котра не готова на-
вчатися та перевчатися.

Загострення залежності соціокуль- 
турного розвитку від точного й перед-
бачуваного контролювання особистістю 
наслідків своїх професійних рішень по-
кладає на людину особисту моральну 

відповідальність за виважений вибір 
і результат своєї діяльності у просто-
рі «спільно-і-для-інших-буття-у-світі». 
Останньому сприяє формування то-
лерантності до Іншого, що розглядає 
морально-етичні вимоги фахово-засад- 
ничими, пріоритетно необхідними не 
тільки для фахівця метапрофесійної со- 
ціальної діяльності з відбору, інтерпре-
тації та трансляції Тексту культури, 
зокрема Тексту гуманітарної культу- 
ри — культуртрегера, а також для реф-
лексатора/ініціатора етичного досвіду 
людини — митця, автора Тексту худож-
ньої культури/Твору мистецтва.

Діалектика спів-розуміння людини 
людиною, людини самою себе, людиною 
Світу є суттєвою у виконанні Митцем 
етичного завдання — генерування про-
стору майстерності розуміння людиною 
Іншого в процесі реального або симво-
лічного спілкування, з метою зрозумі-
ти саму себе; простору інтелігентно- 
сті — духовної системи, що є своєрідним 
синтезом інтелекту та моральності — 
якістю, вільною від чітко визначеної со-
ціальної локалізації, оскільки властива 
людині як такій. Утім для осіб, зайня-
тих творчою діяльністю, пов’язаною з 
прирощенням та розповсюдженням на-
укових знань, розвитком духовної куль-
тури, вихованням тощо, інтелігентність 
є необхідною. 

Символічне/неартикульоване спіл-
кування у суб’єктно-об’єктно-суб’єкто- 
ваному просторі Твору мистецтва, іні-
ційоване людиною у пошуку відповіді 
на власні проблеми, позбавлене рівно-
правності учасників: читач, глядач, слу- 
хач абсолютно вільні у виборі свого 
«співрозмовника», залишаючи за собою 
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безсуперечне право перервати «розмо- 
ву» в будь-який момент. Зустріч людини  
з Твором мистецтва, як і зустріч люди- 
ни з іншою людиною, припускає макси- 
мальну наповненість своєю особистою 
долею, що повертає її до Тексту худож-
нього твору через певний час заради іс-
тини (що не існує і, апріорі, не може іс-
нувати до цієї зустрічі, а віднаходиться 
в момент зустрічі); можливості розста-
вити інші акценти (не кращі, не гірші, а 
інші); заради школи мистецтва спілку-
вання/зрозуміння Іншого, відчуття бо- 
лі/радості через «занурення» в життя 
одного народу іншим народом тощо. 

Проте, потрібно розуміти/протиді-
яти творчості митця, який спонукає до 
неприязні другого/іншого (за відмінний 
колір, іншу мову, інший образ життя). 
Так, расистське, фашистське, екстре-
містське мистецтво — яскравий приклад 
того, як поставлене до послуг етнічному 
егоїзмові мистецтво руйнує саме себе та 
суспільство. Зменшення міжетнічної та 
міжнаціональної ворожнечі, запобіган-
ня міжнародним конфліктам, зняття 
різноманітних стереотипів у сприйнят-
ті інших народів, розуміння цінності та 
своєрідності кожної культури можливе 
за звернення до почуттів людини через 
Текст художньої культури.

Сприйняття Тексту художньої 
культури є багатоаспектним, оскільки 
пізнавальна дія (розуміння змісту ви-
словленого) неможлива без почуттєвого 
аспекту сприйнятого, тобто реципієнт у  
процесі осягнення логіки розвитку ав- 
торської думки має відчути емоційне  
переживання автора через власне емо- 
ційне переживання. Відсутність пере-
живань залишає Текст художньої куль-

тури  непізнаним, а тому — незрозумі-
лим. Навпаки, неповторна модель світу 
людини, що ввібрала логіко-емоційне 
осмислення змістовних компонентів 
процесу пізнання смислу життя, пози-
тивно впливає на глибину розуміння 
Тексту художньої культури/Твору мис-
тецтва. 

Отже, допоки свідомість людини 
не почала опановувати Твір мистецтва, 
останній є лише судженням автора, тек-
стом, потенціальний смисл якого може 
розкрити/осягнути реципієнт не зовсім 
вільний від різноманітних факторів, 
що формують його інтенціональну сві-
домість. Текст художньої культури не 
є незмінним, непорушним, колись на- 
завжди заданим, адже свобода у спри- 
йнятті його створює умови для розу-
міння людиною себе і свого життя, вод-
ночас збагачуючи новим розумінням 
авторську версію. Ефект синергетизму 
(спів-дія автора — Твору мистецтва — 
людини в пошуку істини) оприлюдню-
ється в моральному виборі людини. 

У контексті зазначеного принцип 
свободи в ситуації самоорганізації сис-
тем Світ-Текст, Текст культури, Текст 
гуманітарної культури, Текст худож-
ньої культури тощо, апріорі присутній 
у характеристиці поведінки людини 
постнеокласики, коли стає необхідним 
бути свободною й у процесі пізнання як 
такого готовою та здібною до сприйнят-
тя нового. Свободу особистості в контек-
сті соціальної самоорганізації визначає 
усвідомлення власної культурної осно-
ви, що не співвідноснє з інерцією та 
аморфністю ціннісної системи людини-
маси або духовного раба, який не по-
требує/боїться свободи; беззастережне 
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та впорядкування хаосу) характеризу-
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претації-реінтерпретації людиною себе 
через Іншого у просторі синергетичної 
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гер формує у спів-дії з людиною, а Ми-
тець творить у спів-дії з людиною, що 
сприяє самотворенню особистості в про-
сторі свободи та відкритості. 

Отже, можливості свободи людини 
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Світ-Текст, Текст культури, Текст гу-
манітарної культури, Текст художньої 
культури тощо — визначає напрям по-
дальшого наукового осмислення.
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(popular art history books, UNESCO World Heritage List, art exhibitions abroad, culture-related resources of the 
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 ◆ У статті висвітлено результати досліджень стінопису західної внутрішньої галереї Софійського со-
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attribute images of four saints: Marius, James, John the Merciful (?), and Capito.
 Keywords: St. Sophia in Kyiv, monumental painting, the epigraphy, graffiti, St. Marius, St. James, St. Capito, St. 
John Merciful.

ЮРІЙ кОРЕНЮк
кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник відділу музеєзнавства та 
пам’яткознавства Інституту культурології НАМ України
Yurii Koreniuk
PhD in Art Studies, Senior Research Fellow of Department of Museology and Monumental Studies of 
Institute of Culturology of National Academy of Arts of Ukraine



■   327ІнфОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ І РЕЗЮМЕ СТАТЕЙ

РОМАН ГУцУЛЯк
кандидат хімічних наук, завідувач сектору музею «Золоті ворота» Національного заповідника «Со-
фія Київська»; член УНК ICOMOS
Roman Hutsuliak
PhD in Chemistry, Head of the ‘Golden Gate’ Museum Segment, National Sanctuary Complex ‘Sophia of 
Kyiv’, Member of Ukrainian National Committee ‘ICOMOS’

НАтАЛІЯ ШЕВЧЕНкО
старший науковий співробітник наукового відділу фізико-хімічних досліджень Національного 
науково-дослідного реставраційного центру України
Nataliia Shevchenko
Senior Research Fellow, Research Department of Phisical and Chemical Researches of National Research 
and Restoration centre of Ukraine

Дослідження мозаїк і фресок підкупольного простору Софії Київської у процесі консерваційних робіт 
2013–2014 років: попередні висновки 
 ◆ У статті наведені результати досліджень, здійснених при консервації мозаїк північної частини під-
купольного простору Софії Київської в 2013–2014 рр. Під час робіт з’ясувалося, що тинькові основи мо-
заїчних орнаментальних фризів на північно-західному підкупольному стовпі перекривають фрагменти 
фрескових розписів, які існували на ньому до появи мозаїк. У процесі зондування та відбору проб тинькових 
основ мозаїк під ними ще в кількох місцях підкупольного простору були виявлені залишки нижнього шару 
фрескового тиньку. Це дає підставу вважати, що мозаїка у підкупольному просторі Софії Київської не є 
первинною декорацією, як вважалося раніше, а замінила фрески, якими підкупольний простір був розписа-
ний початково.
 Ключові слова: Софійський собор у Києві (Софія Київська), мозаїка, фреска, тинькова основа, тинько-
вий розчин.

The ‘Sophia of Kyiv’ Underdome Space Mosaics and Frescoes’ Research during Conservation in 2013-2014 (pre-
liminaries)
 ◆ Summary. The article provides results of the research held during mosaics conservation in the Northern part of 
the subdome space in Saint Sophia Cathedral in 2013–2014. Saint Sophia Cathedral in Kyiv (the first half of the 11th 
century) is the largest church in Eastern Europe. The main altar, the central dome and the subdome space in St. Sophia 
are decorated with mosaics; their initial area was 640 sq.m. (still preserved 260 sq.m/). All other parts of the cathedral 
are painted in frescoes. Their initial area in all the interior parts reached 6000 sq.m. (still preserved 3000 sq.m/). 
 Thesis about a significant time lag between the construction of the central core of St. Sophia cathedral and its 
external galleries and towers was reasonably refuted in the 1970s. One of the refutation factors were the results of 
fresco plaster analysis, which showed that murals plaster mortar in the central core of the building, in its internal 
and external galleries, and in towers have the same composition of mineral fillers and, thus, indicates their common 
technological tradition and realization without significant chronological interruption. However, V. Lazarev’s posi-
tion that fresco painting in St. Sophia began after the mosaics were completed remained unchanged.
 During the mosaics conservation in northern subdome space in St. Sophia Cathedral in 2013–2014, it was discov-
ered that the mosaic ornamental friezes plaster on the northwest subdome column covered fragments of frescoes, that 
had existed on this pole before. During the sensing and sampling of mosaics plaster basis in northern subdome space, 
the lower layer of frescoes plaster was discovered under them in several places. This gave a rise to the conclusion that 
the mosaics in subdome space are not the primary decoration, at least not all of them. However, confirming or refut-
ing this assumption demands carrying out detailed probing of all presbytery walls, which was not done yet.
 Keywords: Saint Sophia Cathedral in Kyiv, mosaics, frescoes, plaster basis, plaster mortar.
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мистецтвознавець, старший науковий співробітник калузького музею образотворчих мистецтв, м. 
калуга (Росія)

Сакральне мистецтво України наприкінці XV століття
 ◆ Резюме. У статті розглянуто приклади української мурованої сакральної архітектури кінця XV — по-
чатку XVI століть, зокрема, такі церкви-фортеці, як церква Покрову Пресвятої Богородиці в с. Сутківці 
на Поділлі та церква Св. Онуфрія в с. Посада Риботицька біля Перемишля. Особлива увага приділяється 
зразкам пластичного мистецтва Ренесансу (наприклад, рельєфи Успенського кафедрального собору Києво-
Печерської лаври) та новим тенденціям у іконопису.
Висновок полягає в тому, що церковні споруди середньовіччя ,як і ікони, що дають загальне уявлення про 
українське православне середовище того часу, мають і схожість, і відмінність порівняно з мистецтвом 
сусідів, які також належали до візантійської культурної зони.
Ключові слова: мурована архітектура, сакральна архітектура, XV століття.

Vasyl Putsko
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Sacral Art of Ukraine at the End of the 15th Century
 ◆ Summary. The examples of Ukrainian brick-built church building of the end of the 15th-the beginning of the 
16th centuries are overviewed, in particular, such fortress churches as Church of the Protection of the Blessed Virgin 
Mary in Sutkivtsi village and Church of Saint Onuphrius in the Posada Ribotytska village, near Peremyshl. Close 
attention is paid to the evidences of Renaissance plastic art, (i.e., reliefs in Assumption Cathedral of Kyiv-Petchersk 
Lavra) and new tendencies in iconography. 
 The conclusion is that the church buildings of the Middle Ages and number of icons giving the general understand-
ing of the Ukrainian Orthodox environment of that time have both similarities and differences in comparison to the 
art of the neighbors, who also belonged to the Byzantine cultural area.
 Keywords: brick-built architecture, sacral architecture, 15th Century.
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До витоків експертизи живопису в Україні
 ◆ У статті показане зародження експертизи станкового живопису в Україні.Розкрито значення термі-
нів експертизи й атрибуції стосовно творів мистецтва, показано шлях формування поняття техноло-
гічної експертизи творів живопису, її значення у минулому і сучасному мистецтвознавстві. 
 Найбільш раннім прикладом визначення експертних ознак є книга єпископа Якова Суші (1646 р.), при-
свячена чудотворній іконі Божої Матері Холмської. Я. Суша описує стан її збереженості, розміри основи, 
кількість дощок і породу деревини — кипарис, про що було зроблено напис на тильному боці ікони. За слова-
ми проф. Л. С. Міляєвої, це найбільш ранній в Україні приклад «музейного» підходу. Я. Суша сприймає ікону 
«стереоскопічно», тобто і як святиню, і як твір станкового живопису.
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 Наведено ряд прикладів застосування експертизи при вивченні старого живопису в працях таких укра-
їнських вчених, як В. Щавинський, В. Пещанський, С. Таранушенко, М. Драган, С. Гіляров, М. Касперович, 
М. Чорногубов. 
 Значну увагу приділено хіміку-технологу В. Лоханько. Вона працювала як дослідник творів живопису у 
Києві в період 1920-х — поч. 1940-х рр. Одна з перших почала виконувати мікрохімічні дослідження складу 
ґрунту й фарбових шарів на давніх пам’ятках живопису. Зберігся рукопис статті В. Лоханько «Методика 
технічного й технологічного аналізу живопису». Основні положення його такі: 1. Праця технолога має 
передувати праці мистецтвознавця. 2. Метою технологічного аналізу є надання фактичного матеріалу 
для, який може скоригувати висновки експерта. 3. Показані можливості технологічних досліджень для ви-
значення часу створення живописного твору. 4. Запропоновано включити до програми підготовки мисте-
цтвознавців комплекс знань з технології живописних матеріалів. 
 Експертиза творів живопису в Україні розвивалась переважно у руслі академічного мистецтвознавства, 
музейництва, наукової реставрації. Ряд положень не втратили своєї актуальності у наш час і можуть 
дати вірні орієнтири сучасним дослідникам мистецтва.   
 Ключові слова: експертиза, атрибуція, станковий живопис, реставрація, технологічне дослідження, 
ґрунт, фарбовий шар, покривний шар.

To the Roots of Painting Expertise in Ukraine
 ◆ Summary. The article shows the origin of easel painting expertise in Ukraine. It reveals the meaning of the terms 
in respect of examination and attribution of art works, shows the formation of the concept of technological artworks 
expertise and its value in the past and contemporary art critique.
 The earliest example of determining the expert features is a book by Bishop James Susha (1646) dedicated to the 
miraculous Our Lady of Chelm icon. Susha describes the state of its preservation, the size of the base, the number of 
boards and type of wood, cypress, which was stated as the inscription on the back of the icon. According to professor 
L. S. Milyayeva, it is the earliest example of ‘museum’ approach in Ukraine. Susha perceives the icon stereoscopically, 
both as a shrine and a work of easel painting art.
 The article presents a number of examples of using expertise while studying the old paintings, described in the works 
of such Ukrainian scientists as V. Shchavinsky, V. Peshchanskyi, S. Taranushenko, M. Drahan, S. Hiliarov, M. Kasper-
ovych, and M. Chornohubov.
 Special attention is paid to the chemical engineer V. Lohanko studies. She worked as a researcher of paintings in 
Kyiv during the 1920s till early 1940s. She was one of the first to perform microchemical ground and paint layers’ study 
of the monuments of ancient works of art. There is a manuscript of V. Lohanko’s article entitled ‘Methods of technical 
and technological analysis of painting’ preserved. Its main provisions are the following: 1. The technologist’s work must 
precede the work of an art critic. 2. The purpose of technological analysis is to provide the factual material that can 
adjust the findings of the expert. 3. V. Lohanko shows the abilities of technological research to determine the time of the 
painting’s creation. 4. She proposes to include the knowledge complex in the technology of painting materials into the 
art critics study program.
  The paintings’ expertise in Ukraine has developed largely in accordance with academic Art History, museum stud-
ies, and scientific restoration. A number of provisions are still relevant to our time and may provide true guidance to 
modern art researchers.
 Keywords: expertise, attribution, easel painting, restoration, technological research, ground, paint film, surface 
coating.
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Готика Івана Франка
 ◆ У творчості Івана Франка виявляється продуктивність середньовічних поетичних традицій, на-
самперед повчальних дидактичних мотивів релігійної лірики, які виявляються за допомогою таку званого 
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дієслівного стилю.  Особливості дієслівної семантики, суголосної ліричному абстрагуванню ознак від пред-
метів, полягають у конфліктності (заперечній формі), дейксису (займенникових функціях), управлінню в 
словосполуках, імплікації ідіоматичного значення, залежності аспекту від перспективи вислову. Лірична 
інтерпретація дієслівної ідіоматики подібна прислів’ям багаторазовими семантичними переходами (фі-
гура металепсис). Властива ліриці прихована полеміка знаходить вияв у конфліктності мотивів, позна-
чених дієслівними словосполуками. Іншим, поряд з дидактикою, колом продуктивності середньовічних 
традицій у Івана Франка виявляються мотиви мучеництва з житій святих (мартирологів). Виявити це 
дозволяє аналіз предикатної ієрархії. Предикація, визначаючи цілісність тексту, співвідносить його з дис-
курсом та картиною світу, виділяє ключові об’єктні атрибути і розшаровує різні рівні їх абстрактності, 
які утворюють ієрархію. Аналіз предикації у прозі Івана Франка відсилає до абстракцій мартирологів жи-
тійної літератури та готичних образів агонії. Це обґрунтовується переходами між рівнями абстракт- 
ності предикатів, трактованих як словесні маски.   
 Ключові слова: конфлікт, дидактика, дейксис, ідіома, імплікація, аспект, прототип, конотація, зай- 
менникове дієслово, колокація, мартиролог, агонія, макропредикат, атрибут, вербальний фетиш, ситуа-
ція, абстрактність.  
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Gothic themes in the Poetry and Prose of Ivan Franko   
 ◆ Summary. The creative achievements of Ivan Franko disclose the productivity of mediaeval poetical traditions, 
first of all of those connected with the instructive didactic motives of religious lyrics that are represented by means 
of the so-called verbal style. The peculiarities of verbal semantics, conforming to the conditions of lyrical attributes’ 
abstraction from objects, consist in the conflict verve (autonomous negative form), deixis (the pronominal verbs), 
subordination in word combinations, implication of idiomatic meanings, and the dependence of aspect from the per-
spective of an utterance as a whole. The lyrical interpretation of verbal idioms is similar to proverbs due to the multiple 
semantic shifts (the figure of metalepsis). The latent polemics as the property of lyrics is revealed through the confronted 
motives represented in verbal word combinations. Together with the didactics, motives of martyrdom originating from 
the hagiographic literature belong to the field of creativity of mediaeval traditions in Ivan Franko’s works. It can be 
discovered by means of the predicative hierarchy analysis. Predication determines textual integrity and enables its re-
ferring to the entire discourse and a picture of the world; it selects the key object attributes and stratifies different levels 
of abstractedness that build up a hierarchy. The analysis of predication in Ivan Franko’s prose refers to the abstractions 
of the martyrdom reflected in hagiography and to the Gothic images of agony. It can be substantiated with the transi-
tions between different levels of predicative abstraction regarded as the verbal masks. 
 Keywords: conflict, didactics, deixis, idiom, implication, aspect, prototype, connotation, pronominal verb, colloca-
tion, martyrdom, agony, macro predicate, attribute, verbal fetish, situation, abstractedness.
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Семантика тканин у груповому портреті імператриці Феодори з почтом із церкви Сан-Вітале 
в Равенні
 ◆ Робота присвячена розкриттю інформації, що існує у портреті завдяки зображеним у ньому ткани-
нам. Вони представлені в сюжеті на завісах і одязі персонажів. 
 Перша тканина — завіса дверей в лівому кутку композиції, від розуміння функції та місця якої залежить 
усе прочитання сюжету, оскільки саме до цього входу прямує імператриця. Раніше дослідники вважали, що 
Феодора йде на хори (галерею верхнього поверху), де жінки перебували під час літургії, але аналіз показує, 
що ця гіпотеза не узгоджується з тим фактом, що імператриця несе храму свій дар, який повинен був пе-
редаватися у вівтарі. Щоб зрозуміти, яка завіса зображена перед імператрицею, досліджується, який мо-
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мент обряду принесення дарів представлено на мозаїці з Феодорою, в паралелі з портретом Юстиніана. У 
її сцені явно читаються два моменти: 1) хода до вівтаря у супроводі почту і 2) принесення дару, яке за ана-
логією з імператором повинно було відбуватися у вівтарі. Згідно з правилом, мирянам і жінкам вхід у вів- 
тар був заборонений, проте за часів Феодори були деякі винятки. У вівтар могли входити особи царської 
гідності з дарами, призначеними Богові. Як відомо, Юстиніан звів Феодору в ранг імператора, наділивши 
її багатьма відповідними правами. У Сан-Вітале вона зображена нарівні з Юстиніаном у самому вівтарі, 
а присутність зображення імператорської особи у Візантії прирівнювалася особистій її присутності. На-
рівні з Юстиніаном Феодору представлено у вівтарі на зображеннях завіси Святої Трапези в Софії Кон-
стантинопольській (також в ролі імператриці з дарами). Таким чином, завіса, що відкривається перед 
царицею, веде у вівтар. Візерунок завіси містить символи Євхаристії у вигляді червоних квіток мальви з 
перехрестями, що підкреслює призначення завіси як входу до Святая Святих. Вельможа, що відсуває завісу 
перед імператрицею, акцентує можливість її входу. У статті аналізуються інші зображення, що також 
вказують на спрямованість імператриці Феодори до вівтаря, а саме: зображення спеціального вузла, яким 
зав’язана завіса, та джерела перед нею. З’ясовується, що одяг самої імператриці підкреслює її імператор-
ську гідність і мету — принесення царського дару Христу.
 Друга завіса в сцені з Феодорою розміщена в правому верхньому кутку. Вперше знайдено, що ії зображен-
ня стосується ритуалу, що зберігся в оригінальних грецьких текстах і наводиться у статті. Згідно з ним 
особливо почесні гості зупинялися під завісою, піднятою і укріпленою на спеціально поставлених для цього 
штангах. Це визначало почесне місце гостей і межу, до якої вони мали право дійти. 
 Репрезентоване дослідження дозволяє зробити висновок, що всі тканини сюжету (дві завіси та одяг пер-
сонажів) точно передавали всі нюанси й тонкощі узвичаєного ритуалу та ієрархії. Усе було спрямовано на 
те, щоб показати право Феодори увійти до вівтаря до Христа з її царським даром. Тканини в мозаїці з 
Феодорою розкриваються як унікальна символічна мова, розшифрування якої відтворює сподівання самої 
імператриці, картини обрядів її часу та традиції.
 Ключові слова: завіси, ківорій, тканини, баптистерій, Равенна, мозаїки, Хрещення, небо, символ,  
шатро.
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Semantic Meaning of the Textiles in the Group Portrait of Empress Theodora and the Imperial Court in the Church 
of San Vitale in Ravenna 
 ◆ Summary. The work is dedicated to the decoding of information put into a portrait by means of the fabrics pic-
tured on it. They are presented on the icon as veils and clothes of personages. Fabrics are overviewed from left to right. 
The mosaic was created at the times of the empress Theodora around 546–548 A.D. Therefore, all elements of the 
composition are very valuable as the sourсe of authentic information and symbols of her time.
 The first fabric is a door veil in the left corner of the composition. The reading of the plot depends on understanding 
of functions and placement of this veil, since the empress goes to the entrance carrying the chalice in her hands — her 
imperial gift to the temple. Earlier researchers believed that Theodora went to the choir (the gallery on the top floor), 
a place where women stayed during a liturgy. My research shows that this hypothesis does not agree with the fact that 
the empress brings the gift to be presented in the altar space to the temple. 
 The precise description of the ceremony of bringing imperial gifts is known for the emperor but not for empresses. 
From the texts, we know that empresses also brought gifts, however, details of the ritual are not given and Theodora’s 
portrait is the only source of this deed often mentioned as an example. To understand what the veil in front of the 
empress represents, I investigate which moment of the ceremony of bringing gifts exactly is pictured in the mosaic with 
Theodora in parallel with Justinian’s portrait. The description of the ceremony of bringing gifts by the emperor is com-
pared with a scene pictured in the mosaic. Thus, it becomes clear that several different actions of the ritual occurring 
in different time are presented in Justinian’s portrait: 1) emperor’s entrance to the temple; 2) emperor’s meeting with 
archbishop and clergy; 3) a procession to the altar accompanied by notable young men in ceremonial armor; 4) bring-
ing a gift in the altar space. 
 The principle of selection of events on the image with Justinian is revealed through defining analogies and differ-
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ences with the Theodora’s plot. In scene with her, only two moments are obviously present: 1) a procession to the altar 
accompanied by the court and 2) bringing the gift that, similarly to the emperor’s, had to happen in the altar. How-
ever, Theodora is the woman. Was she allowed to enter the altar? According to the rule, the entrance to the altar was 
forbidden to laymen and women, however at the time of Theodora there were some exceptions. Deaconesses (by the 
right of priesthood) and those of royal blood could enter an altar with the gifts for God. Theodora was not a deaconess; 
however, Justinian brought her to the emperor’s level endowing her with many respective privileges. In San Vitale, she 
and Justinian are equally represented in the altar, while presence of the emperor’s image in Byzantium had the same 
status as them being personally present there. In the history of the Byzantine art Theodora is the only empress or any 
other female ruler whose portrait was directly placed in the altar, however, her image put in the Holy of Holies in San 
Vitale was not the only case. Theodora and Justinian, as well, were both equally presented in the altar space on the veil 
of the altar ciborium of communion table in the Hagia Sophia of Constantinople where she was also pictured as the 
empress with gifts. The presence of portraits of Theodora as a donator in the altar meant that she could enter the altar 
space if she wanted to bring gifts. Thus, the veil opened in front of the empress on the portrait in San Vitale leads to 
the altar. The veil pattern in front of Theodora contains Eucharistic symbols shaped as red mallows with crosses, thus, 
emphasizing that the veil serves as the entrance to the Holy of Holies. The image of a nobleman removing a veil in front 
of the empress emphasizes a possibility of her entering the Holy of Holies. The image of a special “false” knot tied on the 
veil is analyzed in the article. 
Through the analysis of the Greek texts about veils, it becomes clear that the knot, on the one hand, demonstrated 
the veil functioning as sacral border; on the other hand, it reminded that if the one entering the Holy of Holies was 
unworthy, the veil could close and become an impenetrable wall. The image of the spring in front of the veil is under 
consideration as well. It becomes clear that compositionally, hierarchically and symbolically it plays an important role 
and symbolizes a source of eternal life — Christ. Theodora with the gift goes towards the spring. Clothes of the empress 
emphasize her imperial dignity and the purpose to bring the imperial gift to Christ — three Wise Men bringing gifts are 
portrayed on a purple imperial cloak. Two of Theodora’s Court Ladies (the daughter and the wife of the commander 
Belisarius) are dressed in cloaks covered with the pattern of mallow flowers with crosses — symbols of live food that 
Christ gives during Communion. 
 The second veil in the scene with Theodora is located in the right top corner. It shows a ritual according to which 
exceptional guests of honour stopped under the veil lifted and strengthened on the bars delivered particularly for this 
purpose. It determined a place of honour for the guests and the border they had no right to cross. Thus, the group of 
women under the veil represents people also playing an important role in a procession, though they are less significant 
than the first ladies of the empress. To separate them with the veil served for solving several problems in the scene. It 
1) showed their being at a lower step of hierarchy in comparison to “the first ladies”; 2) indicated their importance and 
high tribute paid to them by the veil; 3) visually separated them from the altar entrance zone; 4) determined the border 
line they could reach.
 This research allows concluding that all fabrics of a picture plot (two veils and clothes of characters), surprisingly 
precisely convey all the nuances and subtleties of the developed ritual and hierarchy. All of them meant to show Theo-
dora’s right to enter the altar to Christ with her royal gift. Such presentation, probably, was important for the empress 
herself who, by the time of creation of the mosaic, had been already seriously ill and close to death. Fabrics on the 
mosaic with Theodora give us unique symbolical language, interpretation of which recreates deep expectations of the 
empress herself and pictures the acts, ceremonies and traditions of her time.
 Keywords: veils, curtains, fabrics, textiles, empress, Theodora, San-Vitale, Ravenna, mosaics, ritual, altar, symbol.
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Скульптурне опорядження українських барокових іконостасів як візуальна проповідь
 ◆ Стаття присвячена реконструкції сенсу скульптурних зображень ангелів у символічній програмі укра-
їнських іконостасів XVII–XVIII ст. Встановлено, що, хоча різьблені ангели не входили до іконографічної 
програми іконостаса, вони становили важливу частину його символічної задуму. Скульптури замістили 
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площинні зображення сил небесних, які вводилися в оформлення візантійських вівтарних огорож і середньо-
вічних іконостасів. Зображення ангелів у іконостасі XVII–XVIII ст. зберігали свій давній смисл вказувати 
на вівтар, як Святеє Святих храму. Водночас схеми розміщення ангелів в структурі іконостаса і складені 
з ними композиції унаочнювали ідею про сили небесні як славу божественного явлення, а також підкрес-
лювали тему літургійного служіння ангелів. Ангельські зображення в оздобленні іконостаса полегшували 
розуміння іконографічної програми, акцентуючи літургійні та есхатологічні аспекти його загального сим-
волічного задуму.
 Ключові слова: іконостас, херувим, ангел, задум, символіка.
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Sculptural Facing of Ukrainian Baroque Iconostases as Visual Sermon
 ◆ Summary. The article deals with the reconstruction of the meaning of sculptures of angels in the symbolic program 
of Ukrainian iconostases of the 17th–18th centuries. It was found that, although, the carved angels were not a part 
of the iconographic program of the iconostasis, however, they formed an important part of its symbolic significance. 
Statues of angels continued the Byzantine practice of placing the cherubs’ images on the altar barrier and medieval 
iconostases to replace planar images of celestial beings. Carved angels on the iconostasis of the 17th –18th centuries 
retained their ancient meaning of pointing to the altar as the Holy of Holies of the temple. At the same time, their 
introduction into the structure of the iconostasis emphasizes the idea of the liturgical ministry of angels and their role 
as beings of the divine glory. In the decoration of the iconostasis angels facilitate understanding of the iconographic 
program emphasizing the liturgical and eschatological aspects of its symbolic concept.
 Keywords: iconostasis, cherub, angel, concept, symbolics.
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Образ дерева в орнаментах подільських рушників: семантика символів і множин знаків
 ◆ У роботі викладено концепцію праміфу, згідно з якою за первісною символікою та орнаментами при-
ховано уявлення давніх людей про сім сфер Космосу і Тіла Богині та сім богів-планет, а за множинами 
знаків — цикли планет та фізіологічні цикли жінки. На цій основі здійснено аналіз структур символів 
та множин знаків, що входять в образи Дерева подільських рушників. Продемонстровано універсальність 
окремих структур, доведено, що Велика Богиня як модель Космосу існувала за 10 тис. років до появи Де- 
рева. 
 Ключові слова: структури символів і орнаментів, семантика символів і орнаментів, сакральні множи-
ни, Богиня і Дерево як моделі Космосу.
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Tree Model in the Ornaments of Podillya rushnyky: Semantic Meaning of Symbols and Sets of Signs 
 ◆ Summary. The work is dedicated to the concept of proto-mуth, according to which ideas of ancient people 
about seven spheres of Space and Bodies of the Goddess, as well as seven planets — gods, are hidden behind primi-
tive symbols and ornaments, and numerous signs conceal cycles of planets and physiological cycles of a woman. The 
analysis of symbolic structures and sets of signs contained into images of the Tree of Podillya rushnyky (Ukranian 
folk embroidered towls) is carried out on this basis. The work shows universality of some structures and proves that 
the Great Goddess as model of Space existed 10 thousand years before the Tree model occurred.
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 Keywords: structures of symbols and ornaments, semantics of symbols and ornaments, sacral sets, the Goddess 
and the Tree as models of Space.
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кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України 

Семантика обрядів у традиційних народних звичаях
 ◆ У статті основна увага зосереджена на культурному феномені семантики обрядів у традиційних на-
родних звичаях слов’янських народів. У сучасних міжкультурних контактах і тенденціях мультикульту-
ралізму посилюється потреба неупередженого наукового аналізу семантики обрядів у традиційних народ-
них звичаях, розгляду різноманітних форм, культурно-історичної специфіки. Осмислення й інтерпретація 
семантики обрядів набуває найрізноманітніших, часто прямо протилежних сутності, варіацій. Усклад-
нюють ситуацію і поширення містифікацій, які спровоковані не завжди доречним перенесенням або вті-
ленням містичного досвіду з одного культурного середовища в інше, популяризацією екстремальних психо-
технік, нетрадиційних безпосередніх осягнень як альтернатив об’єктивного пізнання з усіма негативними 
наслідками професійної некомпетентності їх пропагандистів.На підставі аналізу етнографічної, історич-
ної, соціологічної, правознавчої, фольклористичної й культурологічної джерельної бази визначається роль, 
сфера й межі розуміння специфіки обрядів-оберегів.
 Ключові слова: обряд, оберіг, ритуал, семантика, символ, захисні дії.
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Semantics of Rites in Traditional Folk Customs
 ◆ Summary.The article focuses on the cultural phenomenon of the semantics of rituals in the traditional folk cus-
toms of the Slavic peoples.The need for an impartial scientific analysis of this universally widespread phenomenon, 
its various forms, cultural and historical specifics is intensified in the context of modern intercultural contacts and 
tendencies of multiculturalism.The comprehension and interpretation of this contradictory phenomenon often have 
opposite variations and do not correspond to its very essence.The spread of hoaxes, provoked by not always approp- 
riate transfer or implementation of mystical experience from one cultural environment to another, the popularization 
of extreme psychotechnics, unconventional direct achievements as an alternative to objective cognition, with all the 
negative consequences of the professional incompetence of their propagandists make the situation more complicated.
The role, scope, and boundaries of understanding the specifics of ritual amulets are determined based on the analysis 
of ethnographic, historical, sociological, legal, folklore, and cultural sources.
 Keywords: rite, talisman, ritual, semantics, symbol, protective actions.
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Iнтерпретація Тексту культури
 ◆ Резюме. Безперечність розуміння Тексту як системи знаків дозволяє вирізняти поняття Світ як 
Текст (система самоорганізації Всесвіту, що є твірною  для людини), Текст культури (система самооргані-
зації суспільства та Людини, критичне мислення якої зараджує пізнанню законів динаміки самоорганізації 
Всесвіту та створенню простору для саморозвитку — наукового, предметно-матеріального, художнього), 
зокрема й підсистеми, що є самостійними системами: Текст гуманітарної культури (система самоор-
ганізації осіб та інституцій метапрофесійної діяльності ретрансляції, інтерпретації, розповсюдження 
текстів фахової культури — бібліотечна, музейна, клубна, редакторська, перекладацька, журналістська 
тощо справи — задля забезпечення цілісності суспільства, створення й постійного відтворення єдиного 



■   335ІнфОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ І РЕЗЮМЕ СТАТЕЙ

смислового поля культури) та Текст художньої культури /Твір мистецтва (простір/система аксіологічно-
го та праксеологічного творчого становлення Людини).
 Твердження Світу як Тексту актуалізує проблему множинності змістів семіотичного простору інтер-
претації культури. Саме Текст культури як універсальна номінація, що одночасно є цілісністю і фрагмен-
том цілісності Іншого, стає тим образом інтерпретації, який виглядає фундаментальним для  розуміння 
цілісності культури. В епоху критичного переосмислення універсальних цінностей інтерпретація як шлях 
пошуку смислу життя через смисл Тексту культури допомагає людині в процесі подолання одновимірності 
бінарного стереотипу (системи, що розділяє, а не синтезує) та у відновленні цілісного світобачення. Зазна-
чене вимагає моральної відповідальності людини, що робить морально-етичні вимоги фахово-засадничими, 
пріоритетно необхідними для фахівця метапрофесійної спільності суб’єктів культурно-мистецької діяль-
ності та, особливо, митця. 
 Ключові слова: Світ-Текст, Текст культури, Текст гуманітарної культури, Текст художньої культури 
(або Твір мистецтва), критичне мислення, самоорганізація, синергетична методологія, інтерпретація.
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Culture Text Interpretation
 ◆ Summary. Incontestability of understanding the text as sign system allows distinguishing such notions like world-
as-the-text and text of culture, including subsystems that are independent systems themselves, i.e., the text of humani-
tarian culture and text of artistic culture/piece of art. The notion world-as-the-text denotes a system of the self-organ-
ization of the Universe forming a human. The term text of culture stands for a system of self-organization of society 
and Human, whose critical thinking helps them learn the laws of dynamics of the self-organization of the Universe and 
create scientific, subject-objective, and artistic space for self-development. The text of humanitarian culture is a system 
of self-organization of people and institutions of meta-professional activity for broadcasting, interpreting, and distrib-
uting text of professional culture — library, museum, club, editorial, translation, journalistic — to ensure integrity of 
the society, creation and constant reproduction of the single semantic field of culture. The text of artistic culture/piece 
of art is a space/system of human axiological and praxeological creative development.
The world-as-the-text statement actualizes the problem of diversity of meanings inherent in semiotic space of cultural 
interpretation. The text of culture as the universal notion, being at the same time an integrity and the part of the other 
integrity, becomes the way of interpretation seeming to be fundamental for the understanding of cultural integrity. In 
the era of critical re-thinking of universal values, interpretation as the way of looking for the sense of living through the 
text of culture sense helps a man to overcome linearity of a binary stereotype (the system that divides not synthesizes) 
and to regain the integrity of worldview. The above-mentioned takes moral responsibility of a man, thus making moral 
and ethical requirements fundamental and of the highest priority for the professional of the meta-professional com-
munity of subjects of cultural and artistic activity and, in particular, for the artist.
 Keywords: world-as-the-text, text of culture, the text of humanitarian culture, the text of artistic culture, critical 
thinking, self-organization, synergetic methodology, interpretation.



Наукове видання

ТЕКСТИ КУЛЬТУРИ:
ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Збірник праць

Відповідальна за випуск
Світлана Оляніна

На обкладинці: на першій стор. — фото фрагменту мозаїки із Софії Київської;
на четвертій стор. — мозаїка із мавзолею Галли Плацидії (Равенна, Італія)

Редакторська підготовка:
завідувач відділу науково-творчих розробок, редагування  

та видання друкованої продукції
Наталія Загоскіна;

науковий співробітник
Людмила Петік;

рецензент англійського тексту
Марина Євстратенко

Технічна підготовка до верстки
Тетяна Войцехівська 

Web-супровід
Іван Діулін

Підписано до друку 26.10.17. Формат 70х100/16.
Папір офсетний. Гарнітура Century Schoolbook. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 26,7. Обл.-вид. арк. 26. Наклад 300 пр. Зам. №

Інститут культурології 
Національної академії мистецтв України

бульвар Т. Шевченка, 50-52, к. 710, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру 

ДК № 3329 від 09.12.08.


