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Драганівські читання як знакова традиція 
музею «Дрогобиччина»

Драганівські читання є однією з найбільш значущих традицій 
музею «Дрогобиччина». Започатковані у 1997 році, вони стали 
потужним імпульсом і каталізатором науково-дослідницької 
діяльності працівників музею, осередком наукових дискурсів 
для дослідників історії мистецтва не тільки нашого регіону, але 
й усієї України та навіть зарубіжжя. 

Драганівські читання є знаковою традицією музею «Дрого-
биччина». Присвячені Михайлові Драгану, видатному мистецт-
вознавцю та музейнику, який народився на наших теренах, вони 
стали продовженням справи його життя — дослідженню сакраль-
ного мистецтва Бойківщини та української мистецтвознавчої 
думки вцілому. Тож для дрогобицьких музейників це є не лише 
природовідповідною, іманентною діяльністю, але й святим 
обов’язком перед  Учителем, даниною шани і пам’яті.

Не випадково, що ідея Драганівських читань належить Леву 
Скопу — знаному мистецтвознавцю, художнику-реставратору 
музею «Дрогобиччина», для якого збереження та дослідження 
церковного малярства стало змістом життя та праці, а приклад 
Михайла Драгана – джерелом натхнення та наслідування.

Цьогоріч у 8-ме музей «Дрогобиччина» вітає учасників 
Драганівських читань: дослідників, науковців, краєзнавців. 
Збирає їх у рік особливий для себе. Окраса і гордість на-
шого краю — храм Св. Юра у 2013 році внесений до списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А започаткував дослідження 
цієї унікальної архітектурно-мистецької пам’ятки, яка отримала 
світове визнання, саме Михайло Драган.І Святоюрська, і церква 
Воздвиження Чесного Хреста та інші сакральні пам’ятки нашо-
го краю є благодатним та безмежним полем для досліджень 
у найрізноманітніших напрямках: архітектурі, малярстві, 
етнографії, історії, реставрації тощо. Підтвердженням цьо-
го слугує збірник наукових матеріалів Восьмих Драганівських 
читань, який містить дослідження передусім творів сакраль-
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ Олег СТЕЦЮК 
м. Дрогобич

ЗЕЛЬМАН
Міський простір наповнений чималою кількістю 

непересічних людей. Котрі дещо забуті, а деякі дещо 
віднайдені із забуття. Є серед них яскраві особистості, які 
привносять свою «особливість» в «дрогобицький архетип» 
минулого. В даній публікації ми зупинимо свою коротку увагу 
саме на постаті Зельмана Вольфовича. 

ЗЕЛЬМАН — ЛИХОДІЙ XVIII СТ.!?

Часто в літературі та в документах його характеризу-
ють як той, що робить зловживання; злочинець, розбишака, 
розбійник, хитрий лиходій , непопулярний, нечесний єврей. 
Його ще називають центральною особою міста та однією з 
найжорстокіших постатей; він відзначався зажерливістю і 
лютістю , жив аморально і марнотратно. Був стурбований 
лише накопичуванням влади і багатства.  Ухилявся від спла-
ти податків, однак, вимагав їх високої сплати від інших. Його 
звинувачували у розкраданні коштів. «Безпеку» від усіх йому 
забезпечували зв’язки, а також довіра і патронат польсько-
го короля. Його методами були: фінансове знищення, підкуп, 
тиск та узурпація. Такі методи дозволили йому очолити свою 
общину. Також він назначав керівників міста, сільських ста-
рост, і навіть членів гільдії.  Далі для безпеки «огородив» 
себе захисниками, яких собі взяв під приводом захисту старо-
стинських маєтків від нападів опришків. Так він приводить 
загін з 20 драгунів у Дрогобич, які й охороняли його аж до 
часу його падіння.  На Зельмана скаржилися окремі особи, 
цехи та цілі села. Це були скарги про обман, напади, грабіж, на 
високі податки, побиття, каліцтва… і т. д…. і т. д… 

ного мистецтва Дрогобиччини. Понад 20 учасниківна Восьмих 
Драганівських читанняхпрезентували свої доробки – наукові 
статті, дослідження, розвідки, але з огляду на теми досліджень 
та коло наукових зацікавлень традиція Драганівських чи-
тань успішно і активно розвивається і слід готуватися вже до 
дев’ятого зібрання.

Директор музею «Дрогобиччина» 
Алла Гладун
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Одним словом, це одіозна особистість в історії Дрогобича, яка 
стала ще й частиною «фольклору». 

Є чимало нарисів/досліджень присвячених Зельману 
Вольфовичу, чи таких, що про нього вміщують інформацію 
є в: М.Балабана, М.Мсцівуєвського, Б.Площанського, 
І.Шараневича , д-р Н.М. Гельбер  (dr.N.M.Gelber), В.Шацкер  
(Valerie Schatzker), Ф.Зиха. Останній був відомий в науці як 
автор історичних студій про Зельмана Вольфовича. В 1885 
р. Дмитро Венцковський  у збірнику “Прикарпатская Русь” 
опублікував кілька документів, що стосуються особи Зель-
мана.  У радянський час Я.Ісаєвич, досліджуючи соціально-
економічні процеси Дрогобича XVI-XVIII ст. звернув увагу на 
роль Зельмана Вольфовича в історії міста.  

Львівський дослідник Яків Хонігсман про нього пише на-
ступним чином: «… его заносчивость и наглость по отношению 
к подчиненным – как христианам, так и евреям – вызывали 
крайнее недовольство представителей магистрата и еврей-
ской общины».  Він в’ївся у шкіру як євреям, так і шляхетним 
мужам міста, бо безжально переслідував людей, сіяв страх і 
смуту.  Чи могло це так продовжуватись далі? Звісно, усе має 
свій кінець. Король Август втрутився. Королівські комісари за-
тримали Зельмана з його родиною, майно конфіскували. Дали 
вирок – смерть через повішання. Й від цього він спромігся 
відкупитися; кару замінили на довічне. Спершу, кару відбував 
у ратушній вежі під годинником. Через кілька місяців Зельман 
вихрестився під іменем Андрій, після чого його перевели до 
кармелітського монастиря, де мав більшу свободу, але неза-
баром помер.   

Таким є загальне бачення його особи. Де, безперечно, 
більше мінусів. Але це ще не все…! 

Загалом, про нього побутують багато вигадок, легенд, 
пісень. Зо однією з вигадок сам Олекса Довбуш, буцімто у 
жовтні 1744 році побував в Дрогобичі і намагався знищити 
жорстокого орендаря Зельмана.  Серед інших він виступає 
джерелом біди в місті та навіть упирем, який, ще, як варіант, 

на дорозі між Дрогобичем та Бориславом, де і знаходить своїх 
жертв. Побутування «вампірської версії» ми можемо тлумачи-
ти від стереотипів, серед яких часто єврей п’є християнську 
кров, додає її до маци. З подібним місто вже стикалося у 1718 
році, коли у Дрогобичі знайшли тіло вбитої дитини. В цьому 
вбачали ритуальне вбивство за участі саме євреїв.  

Отож… 
Існує дві версії про смерть Зельмана: за єврейською 

енциклопедією, він вихрестився і помер у [кармелітському] 
монастирі , за народним повір’ям, розлючені міщани втопи-
ли його у Солоному Ставку.  Причина? Як нам подають, то 
«по смерті вночі ходив, ламав у костьолі підсвічники, валив 
вівтарі і робив інші шкоди, [тому] змушено було викопати тіло 
з могили і втопити в так званому Солоному Ставку, відтоді тінь 
того лотра  більше не з’являється». За іншими розповідями 
побутує дещо інше, однак, усюди є мова про утоплення у 
ставку. 

Понад століття після смерті Зельмана про нього у своїй 
праці пише Венедикт Площанський. А згадує він безпосеред-
ньо, народний переказ: 

«Народний переказ стоїть на першому засуді. За його 
трактуванням стято Зельману голову, а тіло з головою 
відрубаною поховали в своєму кляшторі Кармелітанці. ... 
Народ говорить далі, ніби покійник відвідував, з головою 
під пахвою, опівночі костел, там ламав свічники, дер цер-
ковну одіж і робив різні пакості через дальший час. Монахи 
дуже засмучені тим, не знали що діяти. Сталося, що од-
ному монаху приснилось, аби тіло Зельманове повернути 
в озеро, недалеко за містом розташоване, а тоді буде ко-
стел звільнений від напастей. Вчинено так, як сновидіння 
наказало, і від тої пори не було втрати. Озеро це зветься 
тепер Зельмановим». 

Вже автори книги «Дрогобиччина: свідки епох» про смерть 
пишуть дещо розширено, хоч і згадують у своїй основі наведе-
ну розповідь вище, цитуємо:  «За іншими переказами його

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ОЛЕГ СТЕЦЮК
ЗЕЛЬМАН
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поховано на цвинтарі на Зваричу, де згодом повстала колона 
св. Івана. Три дні по похороні запанувало в цій околиці лихо: 
хтось чи щось ходило по цвинтарі, поміж хати, не давало 
людям спокою, з-під землі чути стогони і плач, але не людські 
голоси. Мешканці вночі не можуть спати: Зельман був упирем 
і чекає на свіжу людську кров. Запанував панічний страх: ніхто 
по заході сонця не відважився б вийти на поріг власної хати, 
хоч би там лежав найбільший скарб. Але знайшлися сміливці, 
які при ясному місяці пішли на цвинтар, викопали тіло, ки-
нули в мертву воду Солоного Ставка поблизу жупи. Поверну-
ли його лицем до багна, прибили осиковим колом і засипали 
камінням….  Правда, в народі пішла чутка, ніби Зельман кож-
ного Великодня піднімається, бере свою відрубану голову під 
пахву і обходить із нею усі місця, де знущався з народу».

Однак, зауважмо ще те, що у змісті розповідей часто фігурує 
особа Лейби Зельмана. Очевидно, це про сина Зельмана Воль-
фовича, також орендаря,  який мав частину лихої слави сво-
го батька. По смерті, як помста від людей за зачинені храми, 
ми читаємо про втоплення його тіла мирянами: «Воно [народне 
повір’я] каже, що розлючені миряни втопили «небораку» Зель-
мана в Солоному Ставку, близько тієї ж церковці. Тому, коли 
заграють великодні дзвони, можна чути з цього ставка якісь 
зойки й стогони…»   

Та це не уся «фантастика». Автори книги «Дрогобиччина: 
свідки епох» подають дещо іншу інформацію як про його дату 
народження, так і про місце народження. Цитуємо: «За народ-
ними переказами, Зельман Вольфович народився в Рихтичах 
у сім’ї кушніра. Його серце змалку не лежало до жодної робо-
ти. Спочатку займався скупкою в селян кошерного молока та 
доставкою до міста. Проте його завжди манило до великих 
звершень та ще більших махінацій. Почав займатися чаклун-
ством, гіпнозом, оголосив себе ледь не пророком…».  Далі пода-
ють що «у Дрогобичі він провів з’їзд відьом та відьмаків, упирів 
та упириць, ворожок та ворожбитів і всіх тих, хто хоч трохи 
знався на різних магіях з усього Прикарпатського краю».

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ОЛЕГ СТЕЦЮК
ЗЕЛЬМАН
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Дрогобичани крізь століття також зберегли і пісню-гаївку про цьо-
го дрогобичанина. Пісня «Їде, їде Зельман і т.д.» була складена про 
єврея, який, взявши в державу постачання свічок до дрогобицьких 
святинь, позамикав їх, а парафіяни, чекаючи свячення великодніх 
пасок, виглядали з вежі при церковці Чесного Хреста його прибуття.  
Тут внесемо ремарку посилаючись на Михайла Грушевського, що 
«Документальних звісток про арендованнє Жидами церков і які не-
будь конфлїкти на сїм ґрунтї досї не викрито, невважаючи на деяке 
заінтересованнє сею справою».  Також, у піснях зустрічаємо і образ 
його жінки. Як подає дослідник Роман Мних, то: «Пісні розповідають 
про те, що Зельман змушує українську дівчину вийти заміж за нелю-
ба, до того ж панського, хоча вона вільна. За традицією жіночий хор 
проклинав Зельмана і відьом, що йому допомагають.».  Інша версія 
даної пісні має наступний приспів: «Nudyt ludej Zelman, lije ludej 
Zelman, nepanuje Zelman, na pohybel Zelman!».  Як бачимо постать 
Зельмана набуває своєї закріпленої народно форми. 

Про гаївку свого часу писали 1944 року у діаспорні пресі, ось як 
це нам подають: 

«Український нарід болів, а відгомін того болю висловив у 
гагілці: «Їде, їде Зельман». Повне імя того Зельмана – Зельман 
Вульфович. Він був багатим торговцем сукна у Дрогобичі. У його 
кишені «сиділа» вся польська шляхта з околиці Дрогобича, за-
тягнувши в нього довги. А що шляхта не платила йому довгів 
готівкою, то винаймала йому в оренду свої добра разом з греко-
кат. церквами. Ключі від церков мав Зельман і коли нарід бажав 
богослуження  або інших відправ мусів Зельманови за це плати-
ти. Коли дістав оплату Зельман або хтось з його численної роди-
ни отвирав церкву, а потім знову замикав. Одного разу Зельман 
на сам Великдень чогось спізнився і приїхав в Світлий Понеділок. 
Нарід чекав під церквою, голодний з несвяченими  пасками аж 
до понеділка, а вістуни розставлені за селом по дорогах вкінці 
звістили приїзд Зельмана радісно: «їде, їде Зельман і вся його ро-
дина…», а нарід кланявся йому і поздоровляв його: «Помагай Біг 
Зельман…». І так стала пісня і ввійшла на памятку між великодні 
гагілки. …» 

А зараз подаємо текст цієї гаївки про Зельмана 
(із http://www.jewishgen.org/yizkor/drohobycz/dro011.html):

Їде, їде Зельман
Їде, їде його брат
Їде, їде Зельманова родина

В сій кареті Зельман
В сій кареті його брат
В сій кареті Зельманова родина

Помагай біг Зельман
Помагай біг його брат
Помагай біг Зельманова родина

Каже клясти Зельман
Каже клясти його брат
Каже клясти Зельманова родина

Каже бити Зельман
Каже бити Зельман його брат 
Каже бити Зельманова родина

Перебрав вже Зельман
Перебрав вже його брат
Перебрала Зельманова родина

Не панує Зельман
Не панує його брат
Не панує Зельманова родина

На погибель Зельман 
На погибель його брат
На погибель Зельманова родина  
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 Інший варіант пісні дещо має змінену форму і уводить нового 
персонажа — «дівчину», про що вище вже згадувалося:

Їде, їде Зельман,
Їде їде, його брат,
Їде, їде Зельманова,
Вся їхня родина..

Чого хоче Зельман,
Чого хоче його брат,
Чого хоче Зельманова,
Вся їхня родина?

Дівки хоче Зельман,
Дівки хоче його брат,
Дівки хоче Зельманова,
Вся їхня родина..

На який грунт Зельман,
На який грунт його брат,
На який грунт Зельманова,
Вся їхня родина..

На вівсяний, Зельман,
На вівсяний його брат,
На вівсяний Зельманова,
Вся їхня родина..

А ми панни не маємо,
На такий грунт не даємо

Різниця між першим і другим варіантом гаївки це три і 
чотирирядкові куплети. І все далі бува здається у нормі. Однак, 
дослідник Віктор Давидюк звертає нашу увагу на те, щоб вбачати 
в цій пісні і дещо інше. Самий персонаж «Зельман» відомий ще з
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з ХV ст.  Тому, ймовірно, сюжетні моменти можуть бути прийш-
лими. Головний зміст гаївки сумніву не викликає — це етнічно-
господарська несумісність Зельмана з населенням, до якого він 
приїхав по дівку.  Дослідник вказує звернути увагу й на те, що вер-
ховне божество фракійців, за свідченням Геродота, називалося 
Зельма. Отож, сама пісня може за собою мати тему принесення у 
жертву богу Зельмі дівчини (за ін. варіантами Дани). Ну, гаразд, 
якщо Зельман поширений чимало де, то, так підказує логіка, що 
стається у Дрогобичі: фольклор підсилюються реальним персона-
жем? Чи як? Одне діло, це з персонажа виводити скриті архаїчні 
тексти, інше — мати справу з реальним історичним персонажем. 
Пісня, чи той її варіант, який поширений у Дрогобичі, може мовити 
про місце, яке залишив по собі Зельман у людській пам’яті, яка, 
у свою чергу, зробили його частиною фольклору. Перший варіант 
пісні ілюструє у спрощеній формі діяння, яке Зельман творив за 
підтримки своєї родини. Панівне становище її змінюється, і вона 
більше «не панує». Причина теж вказана чому, бо «перебрав», тоб-
то перевищив силу/межу/дозволене. Й останні рядки мовлять про 
його «погибель». Принагідно, слід вбачати у вище поданих гаївках 
не лише образ родичів, а й прихований образ сортаників Зельмана. 

Однак, нам відомо, що Зельман окрім «фольклорного» образу 
мав ще й реальний. Якщо усе зводити до енциклопедичної короткої 
довідки, то його біографія може мати такий характер: 

Зельман /Жельман Вольфович (Залман бен Зе’єв (Вольфма-
нович)/(Zalman ben Ze’ev (Wolfmanowicz)/вихрещений в кінці 1755, 
отримав ім‘я — Андрій Вольфович/Andrzej Wolfowicz) (1711 — 1757) 
— дрогобицький єврей, син убого кушніра Вольфа, касир в соля-
них шахтах, старостинський квотник при соляних черунях; оренда-
тор соляних колодязів, королівський збирач податків, старійшина 
єврейського кагалу Дрогобича в пер. пол. ХVІІІ ст.; фактор вдо-
ви дрогобицького старости Хоментовської (яка повторно стала 
заміжня за люблінським воєводом Тарлом); з 1733 підорендар 
старостинських маєтків у Дрогобичі; двічі голова єврейської об-
щини (у 1730-х і у 1752 обраний головою/бурмістром дрогобицької 
єврейської громади). Для останнього, начебто, граф Бєльський
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для успішних виборів на користь Вольфовича, спровадив із села 
Рихтичі 40 селян, які оточили синагогу і змусили кагал обра-
ти Зельмана своїм керівником. Загалом, одіозна особистість в 
історії Дрогобича. Мешкав на ринку. Мав сина Лейба (в подаль-
шому орендатор Трускавецької жупи, задавав, як і його бать-
ко, чималих прикрощів громаді) та, очевидно, 2-х доньок, бо 
маємо згадки про зятів –  Іцка Гершковича (тримав крамницю) 
та Шмуля Лейбовича (дрогобицький рабин та голова кагалу). 

Над Зельманом було проведено два судові процеси. 
І. 1729  – засуджений за кримінальні злочини (отруєння) до 

вигнання з міста. Через підкуп міського урядника було видерто три 
аркуші з раєцьких актів (у книзі протоколів), де був записаний вирок. 

ІІ. 1752-1755. На Зельмана у 1752 пожалілися польському ко-
ролю. Спільний позов від міста, передмістя та кагалу. Була ство-
рена королівська комісія (1754), яка прийшла до висновку, що 
Зельман Вольфович використовував довіру короля, і приговорили 
його до смерті.  Вирок був за 9 червня 1755 року, а днем смерті 
мала стати субота 14 червня 1755 р. Основне звинувачення про-
ти Зельмана було, “що він, забувши закони творця неба і землі, 
проголошених іншим народам Мойсеєм, займався чаклунством і 
переховував відьму в своєму домі”.  Однак, члени кагалу добилися 
заміни смертної кари на довічне ув’язнення за 9000 золотих перед 
самою стратою в центрі Дрогобича. Покарання Вольфович відбував 
у ратушній вежі під годинником (свого часу тут відбував своє по-
карання у ратуші і Іцко Левкович, що був засуджений за замах на 
Зельмана). Невдовзі сім’я Зельмана покинула Дрогобич, тільки 
його не покидала думка, як викрутитися із нового становища. Че-
рез деякий час Зельман прийняв християнство, що стало основою 
для переведення його в кармелітський монастир. З якого він на-
магався безуспішно втекти. Охорона була подвоєна і невдовзі 1757 
року Зельман, помирає під іменем Анджей Вольфович.

Виникає важливе ще й таке питання: яким було середо-
вище, що зростило Зельмана? Чому він усім так дошкуляв? Слід 
врахувати й те, що «не такий страшний  чорт, як його малю-
ють»! Усе мало свою причину. У штрихах до біографії  автор їх 

наводить чимало і ці причини були, головним чином, від «нажитих 
ворогів», яких, по відношенню до Зельмана, часто карали: смер-
тю, вигнанням з міста чи штрафом, можливо, взнаки далося неза-
можне дитинство, що сформувало «психіку» його постаті?  

Загалом, присікти безчинство і похитнути «рівновагу» сил 
міг самий король. І що ми бачимо? Об’єднання: міщан Дрогобича 
та передмість, євреїв Стебника, Калуша, Трускавця, Чегрина. Й 
така об’єднана сила подала своє клопотання до монарха. Справа в 
кінці-кінців за кілька років завершилася згаданим вироком 9 черв-
ня 1755 року. Це стало «падінням» Зельмана. 

У протистоянні до Зельмана був місцевий митник Юзеф Да-
видович, з намовляння якого до Зельмана увірвалися з метою 
його покалічити. Згодом, Давидович спровадив до староства 
загін козаків числом 40 осіб. Й коли ж Зельман врятувався вте-
чею в гори, то Давидович намовляв козаків до подальшого його 
переслідування. Далі, маємо взаємні скарги і звинувачення між 
ними. В тому числі звинувачення у побиття сина Зельмана. Ще 
в 1732 року за межами міста Вольфовича побили селяни в ступ-
ницькому лісі та мешканці Лішнянського передмістя.  Черговий за-
мах на його життя був через колишнього орендаря млинів, який 
втрату оренди над ними вбачав з його вини, який став їх новим 
орендарем. Причиною ненависті вже самої шляхти на нього став 
інцидент: бідний шляхтич із крамниці Зельманового зятя викрав 
сувої тканини. Коли ж крадіжку виявили, то шляхтича на вимогу 
Зельмана було покарано згідно Магдебурзького права.

Виникнення змови у 50-х рр. Коли ж законний шлях розправи 
із Зельманом не мав успіху, то єврейські міщани вирішили вдатися 
до іншого «екзотичного» способу - чаклунства. Вони сподівалися, 
що відьма з Либохори  отруїть Зельмана. І як буває, змови роз-
криваються, а змовників карають. Також євреї Дрогобича та 
довколишніх громад щодо справи із Зельманом зустрічалися свого 
часу у Стрию і вирішили об’єднати свої зусилля із шляхтою, щоб 
разом виступити проти Вольфовича. Слід також не відкидати й 
того, що покарання його для місцевої шляхти мало і свою вигоду, 
адже могло звільнити їх від боргів перед ним.  
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Такою є наша вище подана коротка розповідь про Зельмана 
Вольфовиче, де є, безумовно, безліч моментів, котрі рано чи пізно 
поповняться новими фактами або ж новими, не менш цікавими, 
вигадками.  
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Богдан ЛАЗОРАК
кандидат історичних наук, 

викладач кафедри всесвітньої історії, 
науковий співробітник відділу історії музею «Дрогобиччина»

ІЗ ЗАЛИ АВСТРІЙСЬКОЇ ФЕМІДИ
АБО КІЛЬКА НОВИХ ЗНАХІДОК ПРО 
ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКИЙ СУД В 

ДРОГОБИЧІ (1889 — 1903 рр.)

110-й річниці 
корпусу Інституту фізики, математики та інформатики,

 а також корпусу інженерно-педагогічного факультету
ДДПУ ім. І.Франка присвячується

Одна із найдавніших судочинних споруд Дрогобича часів 
Австро-Угорщини сьогодні має не зовсім привабливу історичну 
пам’ять серед мешканців нашого міста, оскільки, через масові 
звірства органів КДБ у 1940 — 1950 рр., вона стала відома 
передовсім під назвами «тюрма на Стрийській»1, «дрогобицька 
катівня», і лише від 1959 р. і до сьогодні — яко «фізмат». Як 
відомо, сьогодні тут продовжують діяти природничі факульте-
ти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка2, працівники яких трансформували призначення 
будинку в позитивний бік — освіти, науки і техніки. Щоправ-
да, мало хто сьогодні знає про історію цього будинку, його 
первинне призначення і надзвичайно цікаві факти, пов’язані з 
долями тисяч мешканців Дрогобиччини, які в залах цісарсько-
королівського суду шукали справедливого вердикту феміни, 
освяченого імператорською короною Ґабсбурґів. 
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Потужний масив документів до історії судочинства та право-
охоронних органів Дрогобича нещодавно вдалося віднайти у 
фондах Державного архіву Львівської області. Так, окрему гру-
пу документів складають сотні актів судово-процесуального ха-
рактеру (протоколи засідань, судові експертизи, слідчі рапор-
ти, покази свідків, судові декрети та ін.), які зібрано у фондах: 
№ 205 «Дрогобицький окружний суд», № 537 «Дрогобицький 
повітовий суд», № 1061 «Дрогобицька тюрма», № 1078 «Голов-
ний Дрогобицький каральний заклад», № 1097 «Дрогобицький 
комісаріат державної міліції», № 1112 «Поліцейський відділок при 
залізничній станції в Дрогобичі», № 1114 «Дрогобицька повітова 
команда державної міліції», № 1188 «Дрогобицький повітовий 
суд», № 1192 «Адвокат доктор А. Мартинович в м. Дрогобичі», 
№ 1206 «Суд праці в м. Дрогобичі», № 1213 «Судовий виконавець 
Дрогобицького ґродського суду», а також № 1240 «Дрогобицький 
трейдерський суд каси взаємодопомоги гірникам м. Дрогобича». 
Документація ілюструє діяльність дрогобицької феміди не тільки 
за часів правління Ґабсбурґів, але й в міжвоєнний період історії 
міста. Зауважимо, що нам, на жаль, поки не вдалося локалізувати 
жодного архівосховища, в якому б збереглись джерела до історії 
дрогобицького суду в часі ЗУНРу. 

Як відомо, в часі Йосифінської касати поділ судів на духовні 
(єпископські, митрополичі, в руській традиції також діяли 
братські)3 і світські (земський, ґродський)4, характерний для 
ранньомодерної доби, був остаточно ліквідований у 1784 р. З цьо-
го часу на Дрогобич поширювалася юрисдикція львівського шля-
хетського суду, який діяв до 1845 р.5  Добре відомо, що з 1787 р. 
цей суд міг розглядати лише цивільні справи, натомість усі інші 
розглядали місцеві кримінальні суди 6.

Поліційна Австро-Угорська імперія, будучи в етнічному плані 
клаптиковою країною, намагалася за допомогою твердої судової 
системи утримувати порядок в середовищі національних громад 
навіть на рівні провінції. Невипадково, окремі судові суперечки 
могли розглядатися на рівні магістрату (з 1855 р. судді Дрого-
бича засідали в ратуші), хоча, як відомо, до початку 1880-х рр. 

Цісарсько-королівський повітовий суд Дрогобича 
(поштівка, 1903 — 1905 рр.)

Цісарсько-королівський повітовий 
суд Дрогобича (поштівка, 1905 р.)

Ґродський суд міста 
Дрогобича (поштівка 
міжвоєнного періоду)
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більшість судових справ дрогобичан вирішувалися у Самбірсько-
му окружному суді.

На жаль, поки-що нам не вдалося локалізувати будинок, 
в якому засідала дрогобицька феміна до моменту будівництва 
головної будівлі по вул. Стрийській № 1.19 (сьогодні № 3). Од-
нак, добре відомо, що приміщення суду знаходилося неподалік 
магістрату в південно-східному куті площі ринок, а перед самим 
будинком знаходилася невелика пішохідна площа. Так, у сере-
ду 9 квітня 1890 р. на цій площі, прямо перед будинком суду, 
відбулася гучна бійка між двома групами міщан, внаслідок чого 
кільканадцять чоловік було поранено і відправлено до шпита-
лю7. За словами журналістів, суд, проте, аж ніяк на цю подію не 
відреагував. 

 Перші вістки про діяльність Дрогобицького цісарсько-
королівського суду в конкретному державному приміщені 
з’являються у дрогобицькій періодиці 15 вересня 1889 р., коли 
міський суддя розглядав справу із викраденням барана у якогось 
дрогобицького міщанина. Під час справи головував суддя, якого 
громадськість позиціонувала «вельможним суддею»8. 

В цей час в пресі зустрічаємо інформацію про діяльність 
цісарського суду, яку часто включали в рубрику під назвою 
«Z izby sądowej», що засвідчує постійну люстрацію діяльності 
суддів в Дрогобичі з боку журналістів та громадськості. Воче-
видь, в цей час суд засідав в одній і тій же залі, а тому відомості 
про слухання були найрізноманітнішими і хронологічно охоплю-
вали усі відомі конфлікти9. Скажімо, у жовтні 1889 р. преса з 
уважністю повідомляла про розгортання справи, пов’язаної із 
панами Погорецькими . Справу вів цісарсько-королівський суддя 
пан Левицький, який розглядав конфлікт між приватними особа-
ми Володимиром та Еміліяном Погорецькими10 і обвинуваченим 
паном Вацлавом Матейцем, який на той час працював радником 
і заступником дворового уряду. Інтереси останнього представ-
ляв адвокат, д-р Натан Апфель11. Цікаво, що пан В. Матейца у 
кінці жовтня 1889 р. оскаржував рішення Дрогобицького суду у 
цісарсько-королівському суді Підбужа12.

Ще до моменту будівництва потужного цісарсько-королівського 
суду по вул. Стрийській, у Дрогобичі діяла серйозна бюрократія в су-
дових процесах, зокрема на рівні канцелярії. Так, у січні 1890 р. май-
стер дрогобицького кравецького цеху після бюрократичної справи 
із судовим канцеляристом Казимиром Бегмом наважився публічно 
застерегти клієнтів суду від стосунків із канцелярією, мовляв, «це 
дуже дорого і невигідно, оскільки справа може навіть не потрапити 
у судову процедуру»13.

 Найбільше справ, які розглядав ц.-к. суд в Дрогобичі, зви-
чайно стосувалися конфліктів довкола гірничих нафтових фірм та 
компаній. Такого роду справи розв’язувалися за участю повного 
складу суду, позаяк мова йшла про серйозні фінансові операції. 
Так, 1 лютого 1890 р. дрогобицька газета «Nowy Kurjer Drohobycki» 
повідомила про розвиток судової справи, яка тривала з 23 січня за 
участю гірничих товариств дрогобицької гірничої округи14. В цей час 
у судовому слуханні брали участь керівник арбітражного суду пан 
Еміль Комарницький, який обіймав посаду начальника дрогобиць-
кого суду та його заступник ц.-к. судовий ад’юнкт пан Михайло Па-
неш. До лави суддів входили: ц.-к. керівник соляних жуп в Дрогобичі 
Максиміліан Вольський, ц.-к. урядник соляного промислу Стебника 
Станіслав Роґуйський, лікар з Борислава д-р Бернард Льов і влас-
ник великої нерухомості Самуель Мендель. Заступниками до лави 
підсудних були також включені: ц.-к. гірничий надкомісар Ян Буєк, 
директор нафтових копалень в Бориславі пан Анґельберт Януш-
ке, власник нафтових копалень Вільгельм Каспарек, ц.-к. нотаріус 
Самбора та промисловець Герш Ердгайм. Таким чином, станом на 
1890 р. у дрогобицькому суді, окрім державної сталої посади судді 
та його заступників, діяла лава арбітражних суддів, яка була досить 
мінливою, оскільки організовувалася у довільній формі15.

Неабиякий вплив на пожвавлення судових конфліктів у нафтови-
добувному бізнесі мав приїзд в Борислав у 1882 р. всесвітньовідомого 
канадського нафтового короля Вільяма Генрі Макґарві. Зіткнувшись 
зі складними земельними відносинами в регіоні, В. Макґарві не ва-
гався ініціювати судові позови проти будь-кого, навіть стосовно цер-
ковних земель самого єпископа 16.
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В цілому, численні судові справи пов’язані із 
монополізацією промислу в руках єврейських родин, фірми 
яких замикалися в ізольовані кортелі, абстрагували нафтовий 
промисел від інших національностей, що звичайно сприйма-
лося в середовищі громадськості, як незаконна і егоїстична 
тенденція, що порушувала права корінних жителів. Цікаво, що 
судові позови з боку польських компаній чомусь сприймалися 
єврейською громадськістю, не що інше, як «антисемітизм», 
яким вміло починали спекулювати власне єврейські кортелі17. 

В другій половині ХІХ ст. з припливом об’ємного капіталу у 
нафтові центри Борислав, Східницю та Мражницю закономірно 
зростає кримінальна злочинність: заказані убивства, розбійні 
напади, дрібні грабунки та фінансові махінації. Невипадко-
во у жовтні 1899 р. газета «Kuryer Drohobycki» повідомляла 
про те, що 2 судді в Бориславі та Східниці, які забезпечували 
судовий процес в регіоні не справлялися з кількістю справ, 
які з кожним днем тільки зростали18. Журналісти зазначали, 
що кримінальних справ в околицях назбиралося стільки, що, 
скажімо, в кабінеті повітового судді в Дрогобичі (який був 
лише одним) кожної доби світилося до пізньої ночі, оскільки 
він разом із лікарями проводив різноманітні медичні експер-
тизи над убитими19. 

Дрогобицький суд розглядав також справи пов’язані із 
трагічними випадками. Наприклад, 8 грудня 1899 р. з вини 
працівника котельні Станіслава Вілуча в Східниці розпочалася 
пожежа в котлах нафтовидобувних машин фірми Англо-Угорсь-
кого банку. У зв’язку із тим, що практично усе дорогоцінне об-
ладнання було знищено вогнем, справу було відправлено до 
дрогобицького суду20.

При дрогобицькому суді діяла потужна лабораторія для 
судових експертиз. Наприклад, коли у жовтні 1899 р. у Вигоді 
поблизу Східниці було знайдено тіло невідомого робітника, 
саме за висновками дрогобицької судово-лікарської комісії 
виявилося, що чоловік помер від нападу серця21.

В дрогобицькому суді діяли тимчасові слідчі камери, які 
розташовувалися у напівпідвальному приміщені, і в яких до мо-
менту судового вироку утримувалися злочинці. Щоправда, як і 
сьогодні навіть із цих грандіозних казематів злочинцям вдавалося 
організовувати втечу. Наприклад, після вдалої втечі із приміщення 
дрогобицького суду 16 червня 1900 р., 3 серпня 1900 р. у Східниці 
на гарячому було затримано «невловимого злодія» Юзефа Барлоґа 
уродженця Бялки біля Жешова. У карному розшуку він був відомий 
під кількома десятками надуманих імен та прізвищ: Францішек 
Чепіль (Чепєля), Михайло Ґарбаж, Францішек Кмьотек, Ян Ямбос, 
Ян Шльончак та ін.22  Цікаво, що розшук подібних небезпечних 
злочинців держава посилювала шляхом агітації населення через 
нагороду (друк розшукових плакатів відбувався переважно в дро-
гобицьких друкарнях Йосифа Пільпля або Аарона Жупніка).

У 1899 р. в Дрогобичі головним суддею працював д-р пра-
ва Ян Хоміцький, який під час своєї короткої каденції отримав у 
різнонаціональному середовищі міщан статус уважного, спра-
ведливого, безстороннього та сумлінного судді, якому досі не 
було рівних23. Саме за його урядування в Дрогобичі збільшилася 
кількість адвокатів, які представляли сторону захисту прав грома-
дян у суді.

На рівні канцелярії дрогобицький суд, принаймні від першої 
половини 90-х рр. ХІХ ст., співпрацював із друкарнею Яна Брося 
в Дрогобичі, де постійно друкувалися необхідні бланки для судо-
процесуальної документації, оголошення, списки карного розшу-
ку та ін24. 

1 квітня 1899 р. журналісти Дрогобича вперше звернули 
увагу громадськості та уряду на нагальну потребу реорганізації 
повітового суду в Дрогобичі, який як і в середині ХІХ ст. продо-
вжував знаходитися у трьох будинках, що було дуже незручно і 
обтяжливо, як для судової системи, так і для громадян25. Труднощі 
із порядком організації судового процесу описувалися так: «От-
римуючи позов до суду, громадянин чи гість із повіту повинен 
був прямувати до будинку суду, який знаходився на Площі ринок 
у визначену годину. Довідавшись, що його справа належить до 
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компетенції іншого судового відділу, громадянин мав пряму-
вати до відділення по вул. Міцкевича, де йому часто наголо-
шували, що він запізнився, відтак суд вже відбувся, а справа 
програна»26. Констатувалися часті випадки, коли учасники су-
дового процесу разом із свідками та адвокатами змушені були 
вигукувати перед будинком суду, оскільки приміщення було 
невелике, а спеціально обладнаної зали для слухання не було. 
Кабінет, в якому проводилися засідання був настільки малим, 
що інколи учасники судового процесу стояли у сінях. Доволі 
часто у цих кімнатах та коридорах здіймався настільки потуж-
ний галас, що навіть не було чути інформації, яку виголошу-
вав судовий виконавець. Судовий будинок на ринковій Площі 
знаходився у ідентичній ситуації: малі кімнати, відсутність 
вентиляційної системи, слабкий обігрів в зимовий період, 
слідчий відділ, як і зала засідань, займали по одній невеликій 
кімнаті. Відтак, пропонувалося у найближчий час розгляну-
ти питання про будівництво єдиного просторого будинку для 
суду в Дрогобичі. Зі слів журналістів дізнаємося, що проекту-
вання головного будинку ц.-к. суду був запроектований задо-
вго до 1899 р., щоправда його будівництво ніяк не могло роз-
початися, оскільки ґрунтувалося на державному бюджеті27. 
Основна вимога громадськості полягала у тому, аби, нарешті, 
об’єднати усі відділи Дрогобицького суду в одному будинку, 
що б вплинуло, як на швидкість судових процесів, так і на 
їхню якість28.

12 травня 1899 р. в магістраті Дрогобича відбулося особли-
во напружене засідання, під час якого йшлося про розподіл 
бюджетних коштів29. В цей час обов’язки бургомістра про-
довжував виконувати колишній посол до Віденського пар-
ламенту та вчитель Івана Франка українець Ксенофонт Ох-
римович (виконував обов’язки впродовж 1892 — 1900 рр.30). 
Відомий дрогобицький бізнесмен, який на той час входив 
до польської політичної партії Ян Нєвядомський, як рад-
ник в магістраті, звернув увагу бургомістра на необхідність 
вирішення бюджету Ощадної каси. Щоправда, як бургомістр, 

так і інші радники вголос заявили, що на порядку денному 
стоять більш загальніші питання, пов’язані із будівництвом 
6-класної чоловічої та 4-класної жіночої шкіл, головного бу-
динку ц.-к. суду, врегулювання діяльності школи оо. Василіян 
та ін.31 Таким чином, принаймні від початку травня 1899 р. 
магістрат міста розпочав роботу над організацією будівництва 
нового дрогобицького суду32.

Під час розгляду питання будівництва нового суду осо-
блива дискусія розгорнулася передовсім стосовно місця, на 
якому б мали розпочатися роботи. Бургомістр зачитав відозву 
президії вищого крайового суду, в якому зазначалося, що 
уряд під жодним приводом не погодиться прийняти під за-
будову будинку суду ґрунт пана Крашевського, навіть за умо-
ви доплати 5 000 золотих ринських зі сторони дрогобицької 
ґміни33. Відмова пояснювалася тим, що дане місце з огляду 
на своє розташування практично не відповідає основним ви-
могам. Натомість уряд пропонував будувати будинок суду на 
території приватної власності пана Сеґала, або ж на ґрунті на-
впроти повітової ради (суч. вул. І. Франка, приміщення музею 
«Дрогобиччина»). Після цього дискусія пожвавилася, і части-
на райців все ж наполягала на будівництві суду на території 
Крашевського при додатковій спонсорській оплаті пана 
Яблонського34. Райці навіть вимагали, щоб до президента ви-
щого суду було відправлено спеціальну делегацію. Однак ча-
стина депутатів почала покидати зал засідання магістрату, що 
скомпрометувало цю пропозицію, а К. Охримович змушений 
був закрити засідання Ради35. 

В цей же час преса від імені громади пропонувала уряду К. 
Охримовича будувати суд на ґрунті званому «Verwalterya», який 
знаходився по вулиці Стрийській поряд із будинком Скарбово-
го уряду земельних та лісових угідь, а також будинком міської 
жандармерії36. Зі слів журналістів дізнаємося, що: «Там є до-
статньо місця для будинку суду, слідства та арештів, розміщення 
добре, повітря свіже, вода здорова, і що найважливіше цей 
ґрунт знаходиться у державній власності, тому купувати його 
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не прийдеться, а це не викликатиме дискусій у магістраті 
серед заінтересованих чи конкурентів»37. Цілком невипадко-
во, що через три тижні після засідання магістрату три райці 
магістрату від імені громади подали до Відділу Повітової ради 
скаргу на бургомістра та урядників магістрату. К. Охримович 
вирушив до Львова на аудієнцію з крайовим маршалком, щоб 
попросити призначити до міста комісію для ревізії магістрату 
та міської каси. Комісія закінчила роботу 26 травня 1899 р., 
проте вона так і не виявила жодних порушень у фінансовій 
системі магістрату38.

3 червня 1899 р. відбулося наступне засідання магістрату, 
на якому вкотре чимало райців почали лобіювати власні 
інтереси. Щоправда, слово взяв райця д-р Тіґерман, який 
наголосив на нагальному розгляді питання будівництва 
суду, міської каналізації та ін.  На одне із липневих засідань 
магістрату навіть прибув дрогобицький староста пан Боб-
жиньський, який висловив особливу турботу про нагальність 
даних проблем40.

Паралельно із засіданнями магістрату відбувалася пев-
на реорганізація штату дрогобицької феміди. Так, 15 липня 
1899 р. преса опублікувала інформацію про заміщення посад 
та підвищення категорій дрогобицьких судових працівників: 
ад’юнкт дрогобицького суду Павел Войтасєвич був призначе-
ний секретарем при трибуналі № 1 міста Львова, секретаря-
ми при повітових судах були призначені ад’юнкти Володимир 
Кульчицький (для Меденич), Ярослав Лепкий (для Белза), а 
канцеляристами повітового суду в Дрогобичі було обрано Яна 
Рібнера та Юрія Лазурка, які також були підвищені до ран-
гу канцеляристів Х ступеня41.  1 серпня 1899 р. до Дрогоби-
ча були призначені додаткові ад’юнкти: з Прухника прибув 
судовий ад’юнкт — Антоній Ґалік, а судовими консультанта-
ми стали д-р Зиґмунд Гофмокл і д-р Адам Нєсьоловський42. 
Натомість 15 серпня 1899 р. посаду дієтаріуша дрогобицького 
суду полишив Владислав Гаух, якого було переведено на по-
саду судового канцеляриста в Любачів43. 

Цікаво, що під час реорганізації суду громадяни міста з 
особливою ностальгією проводжали суддів, які направлялися 
в інші місцевості. Наприклад, серед українців, які працювали 
в лавах австрійської феміни до моменту будівництва нового 
будинку суду, в особливій пошані перебував Ярослав Леп-
кий, який впродовж 1895 — 1899 рр. виконував обов’язки су-
дового секретаря. 15 вересня 1899 р. журналісти Дрогобича 
вирішили присвятити його постаті окрему статтю44. Як вияви-
лося, в історичній пам’яті міста його запам’ятали, перш за 
все, як сумлінного і справедливого суддю, який у своїй роботі 
абсолютно не звертав увагу на національну і конфесійну 
приналежність громадян45. Я. Лепкий був високоерудованою 
людиною, гуманною, послуговувався не тільки правовим ко-
дексом, але й кодексом людського життя. З цього приводу він 
не раз цитував твори Стубенрауха, Крайнца-Пфаффа, Ранда, 
Екснера Ноймана та ін. Під час судових процесів суддя на-
магався завжди вислуховувати обидві сторони, ретельно зва-
жуючи всі «за» і «проти». 12 вересня 1899 р. на його честь 
громада міста організувала бенкет46.

15 листопада 1899 р. газета «Kurjer Drohobycki» повідомила 
інформацію про організацію будівництва будинку для 
повітового суду47. Як виявилося, магістрат вирішив будувати 
суд на ґрунтах панів Сеґалів, який було придбано за рахунок 
ґмінних коштів у розмірі 17 000 злотих ринських. Натомість 
уряд магістрату зобов’язувався повернути ґміні будинок для 
зважування громістких вантажів (возів із крупами та ін.), в 
якому досі засідав повітовий суд. В цей же час вирішувалося 
питання будівництва тюрми «на Гірці» — «Бриґідки»48. Для 
того, аби уникнути махінацій, на засідання магістрату були 
запрошені міністеріальний райця пан Сковрона та секретар 
Вищого крайового суду пан Рибіцький49.

Станом на 9 березня 1902 р. повітовий суд Дрогобича був 
розлогим і складався із 11 відділень, що з одного боку розме-
жовувало судові справи за характером, а з іншого ускладню-
вало роботу на рівні канцелярії50.
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Площа Ринок, 
приміщення ратуші

Справи стосовно президії; справи, 
які не підлягали оскаржуванню; 
правова допомога в цивільних 

справах, справи щодо Каси сиріт

I.

вул. А. Міцкевича, 
в резиденції пана 
д-ра Н. Апфеля

Спірні справи категорій від А до FII.

вул. А. Міцкевича, 
в резиденції пана 
д-ра Н. Апфеля

Спірні справи категорій від G до K, 
а також справи ув’язнення

III.

вул. А. Міцкевича, 
в резиденції пана 
д-ра Н. Апфеля

Спірні справи цивільного характе-
ру категорій від L до R

IV.

вул. А. Міцкевича, 
в резиденції пана 
д-ра Н. Апфеля

Справи екзикуційного характеру з 
Дрогобича та повіту, які не належа-
ли юрисдикції VIII відділу, а також 
справи, які мали давню процедуру 

чи проходили етап поновлення

V.

Малий ринок Справи пов’язані із діяльністю 
гімназій Дрогобича і Борислава

VI.

Малий ринок
Карні справи з усіх інших ґмін судо-
вого округу № VI, а також надання 
правової допомоги у цих справах

VII.

вул. А. Міцкевича, 
в резиденції пана 
д-ра Н. Апфеля

Екзекуційні справи, які стосували-
ся ґмін: Борислав, Східниця, Баня 

Котівська, Доброгостів, Губичі, Кол-
пець, Модрич, Мражниця, Нагуєвичі, 

Орів, Попелі, Станеля, Стебник, 
Трускавець, Тустановичі, Уличне, 
Волянка, а також спірні справи, які 

виникали в процесі екзекуції

VIII.

Площа Ринок, 
приміщення ратуші

Справи спірні категорії S та Z.IX.

Площа ринок, в 
приміщенні ратуші

Справи гіпотечніX.

вул. А. Міцкевича, 
в резиденції пана 
д-ра Н. Апфеля

Відділ опрацьовував інформацію, 
пов’язану із дорученнями і екзе-

куцією. Запис касових книг про опла-
ти послуг, які здійснював окремий 

канцелярський урядник

XI.

Таким чином, станом на 1902 р. повітовий суд резедував у 
трьох будинках: 1) по вул. А. Міцкевича, в резиденції пана д-ра 
Н. Апфеля, 2) в приміщенні магістрату та 3) в якомусь будинку на 
Малому ринку.

В цей час обов’язки начальника ц.-к. повітового суду в 
Дрогобичі виконував судовий райця Міхал Панеш, який користу-
вався авторитетом серйозного судді, який міг звільняти держав-
них працівників за будь-які проступки. Так, у кінці березня 1902 
р. М. Панеш звільнив з посади заступника повітового маршалка52. 

Зауважимо, що корупція в судовій системі мала своє окреме 
місце, навіть, на рівні слідства карного розшуку. Наприклад, 12 
жовтня 1902 р. журналісти повідомили, що в карному суді Дрого-
бича якась приватна особа привласнила собі дорогу річ, виготов-
лену в Карлс-Бадені, незважаючи не те, що вона була відібрана 
у злодія, за словами якого ця річ була придбана за його власні 
гроші53. Тобто слідство інколи навіть не проводило уточнення 
конфіскованих речей при арешті підозрюваних.

Водночас з інших джерел довідуємося, що судово-процесуаль-
ний кодекс Австро-Угорщини все ж проходив певну модернізацію, 
зокрема по відношенню до неповнолітніх злочинців, чисельність 
яких різко зростала, особливо в нафтовому регіоні Дрогобич-
чини. 25 листопада 1902 р. Міністерство справедливості ствер-
дило розпорядження стосовно розгляду справ, пов’язаних із 
неповнолітніми54. Відтак, було визначено кілька категорій
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неповнолітніх, кожній із яких відповідали свої міри покарання та 
помилування: І — віком від 10 до 14 років (фізичні вправи, арешт на 
дому та ін.); ІІ — віком від 14 до 16 років судили з огляду на наявність 
попередніх кар, могли присудити від трьох місяців тюрми до 500 
корон штрафу); ІІІ — віком від 16 до 18 років (могли помилувати, 
якщо це не тяжкий злочин, який відбувся у перше). В цілому, суд над 
неповнолітніми повинен був відповідати § 411 карного кодексу55 .

26 липня 1903 р. було опубліковано невтішний звіт дрогобицької 
поліції про збільшення числа правопорушень у місті56, що явно ви-
магало пришвидшення не тільки будівництва нового будинку суду 
по вул. Стрийській, але й тюрми «Brygidky», яку одночасно із судом 
почали будувати на Гірці, поблизу дороги Дрогобич-Трускавець57. 
У звіті зазначалося, що лише впродовж 1 січня — 30 червня 1903 
р. в Дрогобичі було заарештовано 1 343 особи, серед них: 52 — 
волоцюги, 36 арештовано за жебрацтво, 44 — за пияцтво, 70 – за 
крадіжки, 15 — за бійки, 10 — за навмисне пошкодження власності, 
2 — за погрози, 16 — за неповагу до охорони, 256 — за тортури над 
звірами, 6 — за шахрайство, 25 — за порушення комендантського 
часу (godziny policyjnej), 15 — за швидку і необачну їзду, 8 — за їзду 
по тротуарах, 37 — за полишення коней без нагляду, 58 — за по-
рушення правил дорожнього руху, 2 — за напування коней з відра 
біля криниці, 12 — за носіння м’яса без відповідного накриття, 14 
— за здійснення криків серед ночі, 27 — за порушення уставу про 
недільний відпочинок, 9 — за порушення шлюбних ритуалів, 256 
— за забруднення вулиць, пляців та парків, 45 — за самовільне по-
кидання місця служби, 185 — за самовільне будівництво і забудову, 
1 — за дітовбивство, 8 — за контрабанду горілкою, 2 — за протиправ-
ний продаж м’яса диких звірів, за порушення правил поліційно-
залізнодорожних58. Водночас дрогобицька жандармерія за цей час 
організувала 140 ревізій, під час яких було виявлено 1 270 будинків 
без коминів, а 27 будинкам загрожувало падіння. Також було знай-
дено 9 дітей, які заблукали, 4 — розумово хворих особи, а 12 хворих 
і немічних відправлено до шпиталю. Цікаво, що в обов’язки міської 
поліції входили також цивільні питання, які розглядали трейдерські 
суди (sąd poliubowny). Так, впродовж першої половини 1903 р. жан-
дарми владнали мирним шляхом 200 суперечок59.

13 липня 1902 р. журналісти газети «Tygodnik Samborsko-
Drohobycki» повідомили громадськість, що будівництво нового 
«gmacu sądowego» в Дрогобичі частково відступило від встанов-
леного попередньо плану із серйозним збиток для різних судових 
бюро, відділень, а також уряду магістрату60. З’ясувалося, що по-
даткова канцелярія міста, зменшуючи кількість кімнат у новому 
будинку, вирішила самовільно зекономити витрати. Більше того, 
частину кімнат планувалося надати податковій інспекції, з каси 
якої виплачувалися зарплати судовій адміністрації61. 

Станом на 1903 р. будівельні роботи виконували, принаймні, 
три приватні фірми по роботі з каменем, з яких найпотужнішою 
була спілка Йозефа Лобінського62. Більше 200 сотень різноробочих 
та кілька десятків візників завершили будівництво суду в середині 
вересня 1903 р. Цегла, з якої виконувалися роботи, була ідентичною 
до цегли «Бриґідок», оскільки тамтешні п’єци мали замовлення і 
для суду. Цікаво, що навіть у просторовому плануванні міста та 
околиць простежується панорамне співпадіння між ц.-к. судом та 
«Бриґідками», які розташовуються на паралельних пагорбах.

5 вересня 1903 р. новий будинок суду відвідав прези-
дент ради міністрів Австро-Угорщини д-р Ернест фон Кьорбер 
(Кербер) (06.11.1850 – †05.03.1919), який в той час перебував 
з робочим візитом у Галичині і повертався з Борислава63. Пре-
зидент прибув у супроводі із намісником п. Потоцьким, радни-
ком намісництва Вацлавом Залеським, а також міністеріального 
віцесекретаря пана Беньковського. Дрогобицька делегація 
зустрічала Е.ф.Кьорбера у приміщенні дрогобицького старо-
ства у такому складі: місцевий римо-католицький парох канонік 
Сервацький, ректор семінарії оо. Василіан о. Давида, ротмістр 
Шмідт з офіцерським особовим складом, маршалок дрогобиць-
кого повіту посол Вишневський з членами повітової ради, ди-
ректор дрогобицької гімназії Йосиф Староміський, керівник 
дрогобицького сільзаводу пан Фолюсевич, керівник дрого-
бицьких лісових угідь пан Палас, бургомістр Владислав Шай-
на з урядом та приватні особи64. Після привітальної розмови, 
делегація відправилася до новозбудованого будинку суду по 
вул. Стрийській.
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В будинку суду Е.ф. Кьорбера зустріли президент вищого 
крайового суду д-р. Тхорницький, президент апеляційного суду в 
Самборі пан Яновський і начальник дрогобицького крайового суду 
М. Панеш. Е.ф. Кьорбер з особливою цікавістю розглядав роботу 
різноманітних судових бюро, які зосереджувалися в будинку, а та-
кож заслухав звіт старшого урядника з будівництва «Бриґідок» пана 
Сковрона65.

В суботу, 17 жовтня 1903 р., о 9 00 год. ранку, на честь побу-
дови і посвяти нового будинку суду в Дрогобичі відбулася урочи-
ста Служба Божа при бічних вівтарях костьолу Св. Бартоломея66. У 
ній взяли участь духовенство римо- та греко-католицького обрядів, 
судді із Дрогобиччини, Самбірщини та Львова, а також чимало 
канцеляристів, писарів та інших судових виконавців67. 

Директором суду та головним урядником було призначено пана 
Міхала Панеша, який урочисто підписав акт відкриття суду, а відтак 
зобов’язав перенести до нової будівлі усі архівні справи судового 
характеру, які зберігалися в колишніх судових резиденціях. 

Президент 
ради міністрів 
Австро-Угорщини 
Ернест фон Кьорбер 
(фото Карла 
Пітцнера, 1905 р.)

На момент відкриття нового приміщення повітовий суд Дрого-
бича мав наступний систематизований штат68:

Радник і керівник: Міхал Панеш;
Секретарі: д-р. права Маурицій Морґенрот, Ян-Йозеф 

Дембіцький;
Адютанти: Марселі Кваснєвський, Мєчислав Шефер, д-р. 

права Станіслав-Адам Вармський, Володимир Йойко, Станіслав-
Антоні Ґерстманн, Войцех-Александер Творовський, д-р. права 
Адам Нєсьоловський, Йозеф Нанінчак, Здіслав-Роман Юдейко, 
д-р. права Юліуш Лопушанський, Михайло Грабовський, Євгеніуш 
Янкевич;

Старші канцелярійні офіціали: Ян Пельчинський, друга по-
сада вакантна;

Канцелярійні офіціали: Юзеф Турек, Юзеф Якубовський, Ян 
Рібнер, Михайло Теслюк;

Канцеляристи: Маурицій Германн, Аббе Мет, Григорій Феди-
шин, Ян Кус, Тадеуш Нєдзєльський, Маркус Купферберґ, Юзеф 
Кузілек, Ян Калат, Володимир Бульфан;

Нотаріуші: Володимир Стрончак, Юсиф Гейда;
Адвокати (державні і приватні): д-р. права Натан Апфель, 

Александер Берґверґ, Герман Бернфельд, Давід Фальк, Юзеф 
Фрідманн, Марцелій Френкель, Томаш Ґавлік, Саламон Гайнберґ, 
Ізидор Ляутербах, Якуб Ляутербах, Мойсей Пахтманн, Алексаен-
дер Рогальський, емеритовий судовий радник Леон-Алоїз Рош-
кевич, д-р. права Герман Розенберґ, Павел-Владислав Шайна, 
Абрагам Сеґал, Езехіль Шустер, Мордхе-Вольф Тауб, Ізидор Тау-
бенфельд, Марек Тіґерманн, Герман Цайлер (Зайлер).

Крім цього у приміщенні нового будинку почав засідати 
розподільний суд для гірничих братських кас, головним 
провізором якого був Міхал Панеш, а його заступником Констан-
тин Новачинський69. 

За якийсь час в одному із найбільших судів Галичини, вже 
працювало 30 суддів70. З цього приводу у 1905 р. невідомий 
самбірчанин так описував свої враження від подорожі «нафтови-
ми коліфорніями» Дрогобиччини: «Дрогобич, це місто повітове, 
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тут є школи, староство, цісарсько-королівський суд, гірничий 
уряд, поклади солі, податкова управа і т. д…»71.

Фінансування діяльності суду здійснювалося за рахунок фон-
ду каси цісарсько-королівського податкового уряду в Дрогобичі72. 
Принаймні від 1912 р. в будівлі суду діяв телефон з № 2273.

Свою роботу суд розпочав у вівторок 20 жовтня 1903 р., тоді 
було введено нові судові бланки із печатками та штемпелями 
об’єднаного суду. В приміщенні передовсім було об’єднано усі 
відомі досі відділи дрогобицького суду, а також канцелярії кар-
ного та цивільного судочинства. Так, у четвер 22 жовтня 1903 р. 
у залах цивільного суду було розглянуто перші справи, які по-
чали проходити дуже швидко, як говорилося «з невідомим досі 
поспіхом, наче у воєнному часі». Така ситуація була зумовлена, 
як полегшенням роботи, через збільшення судових виконавців, 
так і величезною кількістю нерозглянутих справ74. Щоправда на 
початках судові комісії змушені були працювати в напівпустих за-
лах, оскільки коштів на закупівлю меблів та нових протипожеж-
них сейфів ще не було перераховано. На той час міська влада 
витратила для будівництва суду 28 000 корон, які були надані на 
закупівлю ґрунту75, а тому на нові фінансові активи потрібен був 
якийсь час, і більше того бракувало навіть взаємопорозуміння між 
урядовими інстанціями. Як виявилося, журналістам стало відомо, 
що на посвячення нового будинку суддівський комітет не запро-
сив ані бургомістра Владислава Шайну з урядом магістрату, ані 
старосту, ані уряд податковий чи земельний76, і навіть числен-
них адвокатів, які щоденно мали відвідувати суд, що викликало 
певні застереження щодо бюрократичних планів уряду цісарсько-
королівського суду, адже політичні чвари були невигідними для 
міста в цілому77. Зрештою, суд розпочав свою роботу, і принаймні 
до моменту завершення І Світової війни залишався єдиним місцем 
для звершення справедливості на теренах Дрогобиччини.

Таким чином пропонована розвідка є спробою вступу до 
спеціальних студій над історією дрогобицького судочинства 
другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Тим більше матеріал, який 
зберігся до нашого часу, дозволяє вповні реконструювати розви-
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План напівпідвального приміщення корпусу Інституту фізики 
і математики з масштабом 1:200 від 15 липня 1963 р. 
(ДМБТІ. – Кн. 8. – Інв. № 3630)
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ток суду, принаймні до 1939 р., коли в часі ІІ Речі Посполитої в 
цьому ж приміщенні одночасно діяли міський суд, суд праці та 
арештантська тюрма тимчасового значення78. Водночас дана тема 
залишається перспективним полем для комплексного науково-
го дослідження, адже частина фактів зібраних раніше місцевим 
краєзнавцями (Р. Пастухом, В. Садовим та ін.) продовжують зали-
шатися непідтвердженими і часто навіть перекрученими, а відтак 
перебувають в статусі джерелознавчого колапсу і з повислим зна-
ком запитання «?», а це дозволяє вкотре нагадати читачам давнє 
твердження із «цеху істориків»: «ignorantia non est argumentum».
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У зв’язку із рішенням, прийнятим у Відні прем’єр-міністром Ко-
ербером, про перенесення  карного закладу зі Львова до Дро-
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повітова рада зобов’язалася безоплатно забезпечити будівництво 
комунікацій та надійної дороги, а також виділити 80 00 корон. 
Територія будівництва була обгороджена 19 500 кубометрами 
паркана. Спеціально для випалювання цегли нижче будівництва 
було зведено три приватні цегельні п’єци, адже вважалося, що 
будівництво матиме досі небачені в околицях масштаби. Див. 
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— 1903. — S. 1.
Policya w Drohobyczu / Kronika // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: 
czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 30. — 1903. — S. 3.
Policya w Drohobyczu / Kronika // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: 
czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 30. — 1903. — S. 3.
Przy budowie nowego gmachu sądowego w Drohobyczu / Kronika // 
Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-
ekonomiczne. — № 28. — 1902. — S. 3.
 Tam że.
Drohobycz / Kronika // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo 
polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 3. — 1903. — S. 3.
 JE. P. Prezydent Ministrów dr. Koerber w Galicyi / Telegramy gazety 
Lwowskiej // Gazeta Lwowska. — № 204. — R. 94. – 1903. —  S. 6.
 JE. P. Prezydent Ministrów dr. Koerber w Galicyi / Telegramy gazety 
Lwowskiej // Gazeta Lwowska. — № 204. — R. 94. – 1903. — S. 6.
 JE. P. Prezydent Ministrów dr. Koerber w Galicyi / Telegramy gazety 
Lwowskiej // Gazeta Lwowska. — № 204. — R. 94. – 1903. — S. 6.
Poświęcenie nowego gmachu sądowego // Tygodnik Samborsko-
Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 43. 
—1903. — S. 2.
Poświęcenie nowego gmachu sądowego // Tygodnik Samborsko-
Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 43. 
— 1903. — S. 2.
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskiеm na rok 1903. – Lwów, 1903. – S. 104-105.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
БОГДАН ЛАЗОРАК
ІЗ ЗАЛИ АВСТРІЙСЬКОЇ ФЕМІДИ...

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskiеm na rok 1903. – Lwów, 1903. – S. 251.
Чорновол І. Імперія нафти (Alison Fleig Frank. Oil Empire. Visions of 
Prosperity in Austrian Galicia. London & Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 2005. 343 p.) // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрого-
бич, 2012. – С. 609-608.
Wrażenia z podroży (list czwarty) // Tygodnik samborsko-drohobycki: 
czasopismo polityczno-społeczno-ekonomiczne. – № 23. – 1905. – S. 2.
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskiеm na rok 1903. – Lwów, 1903. – S. 104-105.
Spis Abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi. Wydanie ogólne 
na rok 1912. – Lwów, 1912. – S. 193.
Poświęcenie nowego gmachu sądowego // Tygodnik Samborsko-
Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 43. 
— 1903. — S. 2.
Poświęcenie nowego gmachu sądowego // Tygodnik Samborsko-
Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 43. 
— 1903. — S. 2.
[Bokserski]. Kronika drohobycka z tygodnia // Tygodnik Samborsko-
Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 43. 
—1903. — S. 3.
  Poświęcenie nowego gmachu sądowego // Tygodnik Samborsko-
Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. — № 43. 
— 1903. —S. 2.
Слідчі камери напівпідвального приміщення польська поліція ча-
сто використовувала і для політичних цілей, згодом цю практику 
продовжували органи КДБ.
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Львівська національна академія мистецтв

ГЕРБ «ТРУБИ», ЯК ПОЄДНАННЯ 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ СИМВОЛІКИ ТА 
ЯЗИЧНИЦЬКОГО СОЛЯРНОГО ЗНАКА

Загальні спостереження в ході дослідження

Використовуючи різні джерела (найпершим з яких була 
праця Каспера Несецького «Герби і роди лицарства польсько-
го»1 ми дійшли кількох досить цікавих висновків. 

Для початку слід зазначити, що геральдика Речі Посполитої 
частково походить від західноєвропейської, проте містить ряд 
важливих відмінностей, що не дозволяють застосовувати на ній 
загальноприйняті правила геральдики. Найбільш суттєвими є 
три особливості:

1. Найпершим і найважливішим тут є кланово-земельне 
розподілення гербів, властиве лише Речі Посполитій (напр. 
одним гербом могло користуватись близько двохсот родів) 
Внаслідок цього з’являється поняття «гербова спорідненість». 
І тільки в наслідок окремих причин з’являлись відмінні форми 
того чи іншого герба. Також, герби мають свої власні назви, 
які лиш в окремих випадках співзвучні з іменем роду, що ним 
володіє. Ці факти наштовхують на думку про зв’язок із язич-
ницьким тотемізмом — поклонінням тому чи іншому священно-
му предмету чи тварині цілим кланом, поселенням.  При чому 
тотем цей асоціювався із давно померлими предками-засновни-
ками клану і був наче їх втіленням, символьним зображенням. 

2. У польських гербах досить часто можна прогледіти нічим 
не приховані поганські символи (напр. сваргу, або рунічні 
знаки) і доволі рідко — європейську манеру поділу щита на 
горизонталі, вертикалі, діагоналі та будь-які членування. Це 
дуже легко пояснюється приналежністю до загальних гербових 
родин, а отже — відсутністю прямої потреби накладання двох 
гербів, внаслідок поєднання родів у шлюбі, присвоєння герба 
молодшим синам, із відповідними змінами на щиті, та ін. (що 
є одними з найперших правил європейської геральдики). Про-
те, варто зазначити, що такі накладання кількох гербів на од-
ному щиті, внаслідок поєднання кількох знатних родів, все ж, 
зустрічаються із XVI ст. 

Погоня (герб Великого Князівства Литовсько-
го) на щиті вершника і над короною видні схожі 
на рунічні символи – т.зв. тамги Гедеміна (що 
цілком імовірно походить від тризуба кн. Во-
лодимира). Зображення із Codex Bergshammar.

Герб роду Борейко: на 
білому щиті зображено 

червону сваргу. Символ ви-
користовувався ще з часів 

Київської Русі.

Непоширені в польській геральдиці членування.
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3. Ще одною, дуже помітною рисою є часте ігнорування 
будь-яких загальноприйнятих, на перший погляд, геральдич-
них законів (скоріш за все — через використання власних). Про-
те, про все по порядку. 

Як відомо, форма щита (зазвичай єдиного невід’ємного 
елемента герба), характер шолома, намету та ін. мають пряму 
залежність від часу створення герба, титулу його власника та 
певних суб’єктивних факторів, які впливали на символіку ко-
льору та форми. Проте часто найпершими чинниками у тому, 
як буде зображено той, чи інший атрибут герба було саме його 
практичне застосування.Почнемо із гербового щита і шолома. 
До кін. XV ст. вони зображались такими, які використовувались 
на реальному полі бою. Також, досить помітною рисою до 15 ст. 
на деяких гербах є діагональне положення щита — хоч на перший 
погляд таке розміщення має нести якесь символічне значен-
ня, проте нічого, крім практичного застосування воно не несе: 
саме в такому положенні на стінах зазвичай висіли справжні 
лицарські щити, а 
також могли три-
матись в бою у руці 
воїна (нижній край 
трикутного щита 
грав роль додаткової 
ударної зброї). 

Пізніше, внаслідок появи вогнепальної зброї і загалом 
— модернізації всієї військової справи,  потреба у щитах (а 
пізніше — і в латах) відпала. Позбавившись «прив’язки» до 
реальних аналогів, гербові щити почали набувати чим далі, 
тим різноманітніших і причудніших форм, якнайближче 
відповідаючи тогочасним стилям маньєризму і бароко. Таким 
чином вони все більше втрачали подобу бойового щита. Та 
із приходом епохи Романтизму XIXст. у гербових атрибутах 
з’являються стильові ознаки схожі на середньовічні. Стає по-
пулярно зображувати щит у неготичному і нео-романському 
стилі, наче приписуючи свій рід до романтичної епохи славет-
них лицарів і благородних дам.

Такі ж другорядні елементи герба як намет і нашоломник 
також мали реальний відповідник і пряме призначення.Вбою, 
чи на турнірі серед десятків, чи й сотень закутих у панцирі 
лицарів що дружно молотили одне-одного (та ще й з ніг до 
голови заляпаних пилюкою, багнюкою і ворожою кров’ю) на-
вряд чи хтосьміг би розпізнати того чи іншого шляхтича по 
самій лише емблемі на щиті (не кажучи про впізнавання в 
лице, бо частіш за все шоломи були закритими забралом). 
Це була одна з практичних причин, чому гербові кольори і 
емблеми розповсюджувались ще й на весь одяг шляхтича (а 
також, на його похідний намет). При тому, що головний колір 
був на зовнішній стороні, а другий колір (фон) — всередині, 
або нижче. Ту ж мету переслідував нашоломник — невелика 
фігура з легких порід дерева, або пап’є-маше, прикріплена 
на верх шолома.У класичному варіанті він мав повторювати 
емблему на щиті (напр. голову лева, роги, підкову чи ін.). В 
такому разі нашоломник зветься допоміжним. Проте,дуже по-
ширеними єзміна на іншу фігуру внаслідок поєднання родів, 
присвоєння нових титулів (див. легенду герба Сухекомнати), 
відокремлення певного роду, чи, зрештою, простої помил-
ки художника-геральдиста. Також нашоломна фігура може 
відповідати девізу герба. Нашоломник, що не відповідає 
змісту щита, він називається самостійним.

 Фасад Центральної 
Пожежної Станції у 
Львові (збудованої 

1899р.) — між іншими 
неготичними еле-

ментами явно 
помітні рельєфні 

заглиблення у формі 
похилених щитів.
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Та найбільш поширеним є варіант, коли нашоломник 
заміняється (або доповнюється) страусиним чи павичим 
пір’ям. По законах геральдики кількість пер може означати 
певне положення шляхтича у феодальному суспільстві. Зазви-
чай, використовувались сім, п’ять, або три пера. Проте, це 
правило, як і переважна кількість інших просто ігнорувалось 
герольдами. 

Реконструкція 
середньовічного кінного 

костюма.

Намет (тканина, що кріпилась до шолома на зразок плаща, 
чи капюшона) також мав найрізноманітніший вигляд, проте, 
дотримуючись правилам розміщення кольорів у геральдиці. 
Практичним застосуванням намету був захист лицаря від 
прямих сонячних, чи непогоди. Найчастіше зображується 
розділеним на ленти, або клапті. Поясненням цьому є часті по-
шкодження цього елемента костюма в ході бою або лицарсь-
кого турніру. Згідно з А. Б. Лакієром2, в залежності від типу 
намету він поділяється на: volets — розрізана на шматки тка-
нина, що розвіюється вітром; capeline — коли намет нагадує 
капюшон; mantelet — нагадує форму плаща; hachemets — рівні 
ленти, що прикрашають шолом.

Корона означає статус шляхтича —, наприклад, золота ко-
рона із одною перлиною між хрестоподібними її зубцями — ба-
ронський титул, три — графський.

По законах геральдики, шолом, розміщений у фас — озна-
ка гербу, одержаного у спадок; у профіль — що лицар отримав 
титул від монаршої особи за якусь заслугу (напр. — в бою).

А.Б. Лакієр у своїй праці «Русская геральдика» (1855 року)  
детально розписує символізм того чи іншого положення і типу 
шолома (як і інших елементів герба) у західноєвропейській 
традиції. Проте складається вражіння, що часто геральдичні 
правила (принаймні у Речі Посполитій) мали такий же 
відносний характер, як і дотримування граматики у писаних 
книгах (напр. використання скорочень і титл, характерних 
окремому автору). Проте, як і в писанні текстів, проглядається 
явна, хоч і часто суб’єктивна логіка зображування і трактуван-
ня. Тому, символіку, стилістику та інші аспекти кожного окре-
мого герба слід досліджувати не лише по родових лініях, а ще 
й приділяти велику увагу іншим зразкам того чи іншого гер-
бовника, або конкретного герольда. Варто також зазначити, 
що дуже часто герби перемальовувались не за графічними зо-
браженнями, а лише по опису з гербової легенди. (див. гербо-
ву легенду Драгомир). Тому герольд міг навіть не підозрювати 
про характерні особливості тої емблеми, яку зображав.

Тому, один і той самий герб (навіть конкретного пред-
ставника роду) у різних гербовниках може мати не тільки таку 
дрібну похибку як різний тип щита, але й серйозні порушен-
ня у атрибутиці. Напр. герб роду Нарбутів: три білі труби на 
чорному фоні, чорно-білий намет (що уже потребує пояснен-
ня, бо ж намет відповідно до щита має бути біло-чорним), а 
нашоломник у різних варіантах виконано із відмінностями. У 
гербі авторства Г. Нарбутаіз «Малоросійского гербовника» над 
короною зображено чорну підкову.3 А на іншому — авторства 
ТадеушаГайла4– нашоломник утворює рукав латах, що тримає 
над собою срібну підкову. При чому обидва варіанти мають 
цілком заслужене право на існування.
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Можливо, такі відмінності з’явились через те, що автори цих 
зображень черпали інформацію з різних гербовників; свідомо 
добавляли, чивідміняли той чи інший елемент, намагаючись 
виправити певну помилку, допущену їх попередниками; або ж, 
найвірогідніше,ясно усвідомлювали непринциповістьвписання 
тих чи інших елементів і могли дозволити собі певну вільність 
у зображанні.

Герб роду Нарбутів із різних джерел. 
Два зображення посередині — авторства Г.І. Нарбута

Навіть у наш час можна бачити значні відхилення від по-
чаткового гербу. Такою, наприклад, є навмисна зміна гербової 
символіки, яку було зафіксовано в Несвижському замку. Головна 
резиденція роду Радзівілів є прикрашена численними зображен-
нями гербової емблеми роду: чорного орла, у якому розміщено 
щит ізтрубами. При чому орел у виключно усіх зразках має ди-
витись вліво, тобто — на захід. Проте, після т.зв. реставраційних 
втручань на території замку, на багатьох рельєфах, печах і лам-
пах реконструйований птах зображено зовсім по-іншому — із го-
ловою, повернутою вправо. Цей феномен доходить до апогею 
на самому фасаді будівлі: на різних рельєфах гербові орли див-
ляться в різні сторони: на автентичному нижньому гербі орел 
дивиться на захід, а той, що за пару метрів над ним — повер-
нутий на схід.  Цікаво, що появу таких «неправильних» орлів 
під час відвідин замку виявила саме 94-річна княгиня Ельшбета 
Радзівіл. Проте достеменно невідомо, чи ця помилка (як і ба-
гато інших порушень в ході відновлення замку) була допущена 
через кричущу халатність при реконструкції, чи навмисне, щоб 
підкреслити погляд на схід, в сторону Росії. 

У польській геральдиці кольори також не мали чіткого виз-
наченого значення — їх слід розглядати більш суб’єктивно, най-
перше користуючись гербовою легендою (чи гербовим віршем, 
якщо такий є). Наприклад, червоний може означати як любов, 
так і вірність, запальність власника чи будь-що інше. Якщо ж 
розглянути гербові легенди Шернява, або Драгомир, то цілком 
впевнено можна стверджувати, що червоний тут символізує про-
литу на полі бою кров. В гербі Драгомир легенда пояснює це як 
найпрямішим чином (див. нижче — Герб Драгомир).

Також досить цікавим фактом, виявленим у ході 
дослідження, є персоніфікація герба і його роль, як гербовного 
зображення конкретного шляхтича. Хоча цей факт відноситься 
саме до західноєвропейської геральдики і заперечує гераль-
дичну традицію Речі Посполитої, проте варто його розгляну-
ти хоч би тому, що в західноєвропейських мініатюрах такого 
персоніфікованого типу присутня і польська знать.

Наприклад, у Гербовнику Золотого Руна (30ті. роки XVст.) та 
його доповнення (1460-1470 рр.) окрім звичного нам класичного 
вигляду, герб зображують у кінному портреті самого власника 
— саме так, як він міг би виглядати на турнірі — із емблема-
ми на щиті, плащі і з нашоломником. Проте слід зазначити, що 
цезображення є саме символістичним: майже усі із сімдесяти 
дев’яти портретів цього гербовника обличчя лицарівповністю 
закриті шоломами, а у тих, в кого шолом без забрала — лице 
видно лише частково, явно не достатньо щоб навіть припускати 
якусь портретну схожість.
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Проте, на зображеннях знатних дам,  гарцюючих на конях 
із мечами і круглимищитами(ознака жіночого герба), обличчя 
нічим не прикриті. Але вони мають мало чим відмінні риси: усі 
одного віку і наближені до ідеалу краси тогочасної моди. 

Тобто, ми можемо розглядати ці зображення не як портрети 
у сучасному значенні, а саме як набір символів — так само, як у 
класичній геральдиці, чи іконописі. Це характерна риса до при-
ходу епохи Ренесансу була розповсюджена у Західній Європі так 
само міцно, як і на теренах Речі Посполитої.6

До слова, існує ще і цикл ростових зображень засновників 
ордену у церемоніальних мантіях, представлених у 1473р (через 
~50 років від створення кінного гербовника і, відповідно, з при-
ходом Північного Відродження). Тут ми уже спостерігаємо явні 
спроби звернення до реалізму і, відповідно, відмову від виключ-
но символьно-декоративного зображання, притаманного готиці. 

Хоч сама фігура і обличчя кожного із портретованих не над-
то відрізняються одне від одного (приблизно так само, як і в 
кінному гербовнику), а церемоніальний одяг сам собою є сим-
волом, проте обстановка навколо людської фігури має серйозну 
претензію на реалізм. Сам же герб знаходиться у верхньому куті 
мініатюри, що є одним з головних ознак пізнішого парсунного 
портрету. 

Крім того, середньовічне ставлення до гербової символіки 
як до зображення її власника певним чином підтверджується 
мініатюрами із Манеського кодексу (Codex Manesse) близько 
1300 року. На одному з таких ми бачимо як у жартівній формі 
зображення на гербовому щиті та нашоломник юнака-рибалки 
складає його коронований портрет.

(пол. Trąby) — 
шляхетський герб 
Речі Посполитої, що 
включає близько 188 
родів. Розповсюдже-
ний на землях Крако-
ва, Ленчицького повіту, 
Перемишлянщині і 
на Русі. Після Горо-
дельської унії 1413 року 
герб переноситься в 
Литву: його приймає 
каштелян (намісник) 
Вільнюса КристінОстик 

з Кернаве. Він був батьком Радзівіла (родоначальника Радзі-
вілів), Станіслава (родоначальника Остиковичів), Миколи і 
Бартоломея.

Гійом В’єнский 
у «Великому 

кінному гербов-
нику золотого 

руна» 1430ті 
та у церемоні-
альному одязі 
— авторства 
Жилема Гобе 

(герольдмейстра 
ордену) —1473 р. 
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Опис: на срібному полі розміщено три чорних мисливських 
ріжки із двома золотими смугами. Вони з’єднані в центрі і розхо-
дяться вправо, вліво і вниз. 

На нашоломнику три, п’ять або сім страусиних пір’їн. Інколи 
— два мисливських ріжки: один золотий, другий чорний.7

Герб Труби — один з різновидів трискелю (грец. tri — три, 
skelos — кістка, нога) — одного з найстаріших солярних символів, 
близького до більш розповсюдженої сварги. 

Спочатку Трискель був сонячним символом 
і відображав рух сонця в його трьох основних 
стадіях — схід, зеніт і захід, проте згодом у цьо-
му значенні був відтиснутий сваргою і хрестом. 
Згодом Він стає якимось образом ходу історії, 
символом «бігу часу». Трискель — кільцева 
система знака містить елемент переплетення 

трьох стихій — Вогонь, Вода, Повітря, що йдуть в Нескінченність. 
Він є свого роду амулетом уособлюючи рівновагу з природою. 
Рівновага трьох стихій в природі дає спокій, захист і енергію 
життя, а симетрія положення в амулеті — незалежність від 
зміни обставин. Цей найдавніший геральдичний символ був 
відомий у крито-мікенців, етрусків, кельтів, японців, мешканців 
Центральної Азії.8

Окрім Труб, різновидами трискелю є:

Роля — три леза коси на червоному фоні, 
а в центрі — біла троянда.

Дрогомир — три ноги, 
закуті в лати на червоному 
фоні.

Кетлич I — три золоті або 
срібні гордієві вузли на чер-
воному фоні.

Труби може мати як італійське (як стверджують більшість 
європейських джерел), так і язичницьке слов’янське похоження 
(А. Чубринский в «Micie kruszwickim»). О.Б. Лакієр приписує його 
створення середині Х ст. 

В основному в гербовниках зустрічаються такі види гербу:
— на сібному фоні. Такий різновид згадується у: Stemmata 

Polonika,  «Herby rycerstwa polskiego» Б. Папроцкого, і «Herby i 
familierycerskietak w Koroniejako y w W.X.L»  К. Несецкого

— на червоному фоні, згаданий в, Гербовнику Лінценіха, 
Codex Bergshammar, гербовниках Бельского і Б. Папроцкого 
(GniazdaCnoty)

— на блакитному фоні. Належав Миколі «Сирітці» Радзівілу, 
згаданому в «Opis  herbow poslow polskich wyslanech po Henryka 
Walezego».

— на золотому фоні блакитні труби. Такий вид можна бачити 
на гербі Луіса д’Шалона (Loys de Chalon) у Гербовнику Золотого 
Руна.

Найстарша печать із гербовою емблемою — Войцехаіз Сацина 
— 1385 р.

Найстарша письмова згадка — 1388 р.

Герби із зображеними мисливськими ріжками 
зустрічаються  не тільки у виді Трискелю. Наприклад:

Оудсхорн (Oudshoorn) — три білих, або зо-
лотих ріжки на червоному фоні: один внизу і 
два по боках зверху, розвернуті кінцями вгору. 
Герб колишнього села Оудсхорн в голландській 
провінції Південна Голландія. 
Яке в1918 було причислене 
до Альфен ден Рейн.

Ягер (нім. «Jäger» — мисливець) — два чор-
них ріжки із золотими перев’язями на білому 
фоні розміщені один над одним кінцями вгору.
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Брач (Briach) — Червоний ріг і з білою перев’язю 
на золотому тлі. Зображення із Гербовника Сент-
Галенського монастиря.9 Герб німецького села в 
комуні Байнфурт (нім. Baienfurt), в землі Баден-
Вюртемберг. У 1252 перейшов у володіння абат-
ства (Вейнгартен) Weingarten.

Нойфен (Ney-
ffen або Neuffen) 

— Три білі ріжки із золотими 
перев’язями на червоному фоні 
розміщені один над одним кінцями 
вгору. Зображення із Гербовни-
ка Сент-Галенського монастиря9 
Сучасний герб міста — три чорні 
ріжки із срібними перев’язями на чорному фоні, розміщені один 
над одним кінцями вгору. Герб міста Нойфен (нім. Neuffen) в 
землі Баден-Вюртемберг.

Герб Тіборса де Саренома (Tibors de Sarenom) — Бла-
китний ріжок із червоним ремінцем. Герб першого правите-

ля князівства Оранж, якому він і надав свій 
герб.

Оранж (Orange) — пересічений на бла-
китний ріжок із червоним ремінцем на жов-
тому фоні та гілку апельсинового дерева на 
блакитному фоні. Герб 
французького князівства 
Оранж.

Герб Луї де Ша-
лона князя Орансь-
кого (Loys de Chalon) 
— Блакитний ріжок на 
золотому фоні. Зобра-
ження із Гербовника 
Золотого Руна.

Рустейко (пол. Rustejko) — на червоному фоні 
меч, розміщений вістрям донизу. З обох сторін два 
чорні мисливські ріжки із золотими смугами, що 
вигинаються врізнобіч мундштуками догори. Шля-
хетський герб.

Сухекомнати — чорний ріг на чер-
воному фоні. На золотій перев’язі  рогу 
розміщено золотий хрест. Шляхетський герб. Згідно з 
гербовою легендою лицар з роду трьох сурм як геть-
ман князя Мазовецького мав прийняти до свого герба 
чоловіка, що був відзначений у боротьбі 

з Прусією. Проте надав йому тільки один ріг і хрест.

Ґміна Любень (пол. Gmina Lubień) — золоте сон-
це, під ним — білий ріжок із золотими смугами на 
блакитному фоні. Герб сільської ґміни у південній 
Польщі. Належить до Мисьленицького повіту Мало-
польського воєводства. Граничить із гміною Йорданов (Jordanów).

Таураге (лит. «Taurogi» — ріг тура) — білий ріг 
на червоному фоні. Герб литовського міста Таураге, 
де з XVIIст. була головна резиденція роду Радзівілів. 
Походження герба та самої назви міста, вірогідно, 
пов’язане із виготовленням кубків, горнів і т.д. із 
турів, що водились у місцевих лісах. Проте, за ле-
гендою, у давнину, на місці, де тепер розташоване 
місто, люди, які збирали гриби, знайшли ріг тура. 

Клецк — на синьому тлі князівська корона 
під якою зображено мисливський ріг. Білоруське 
місто мінської обл. З 1506 року потрапляє під вла-
ду Радзівілів. Одночасно із містом Копиль 27 серпня 
1652 року отримуємагдебурзьке право герб і печат-
ку. Сучасний герб, затверджений 1999 року у Гербо-
вому Метрикулі Республіки Білорусь — на золотому тлі князівська 
корона і чорний мисливський ріг.
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Копиль — чорний мисливський ріг на золотому 
фоні. Білоруське місто Мінської обл. З 1612 р. ним 
володіли Радзівіли, 27 серпня 1652 року отримав 
магдебурзьке право, печать і герб із зобр. мисливсь-
кого ріжка на золотому фоні, а також право прово-
дити ярмарки.

Олика — на срібному фоні два чорних мис-
ливських ріжка, пов’язаних ремінцями. Резиденція 
поліського крила роду Радзівіл з 1513. Герб отри-
мано 31 травня 1564 року разом із наданням місту 
Магдебурзького права. Того ж року збудовано 
Олицький замок. Реконструйований Альбрехтом 

Станіславом Радзівілом у 1640р. тепер уже палац 
шанобливо прозвався «Волинським Версалем».

Радивилів (до 1940р. — Радзивилів)– на золо-
тому фоні чорний мисливський ріжок із срібною 
перев’яззю і чорним пояском. Над ріжком зо-
бражено блакитний сигль «Р». Картуш увінчано 
срібною міською короною. Герб затверджено 16 

квітня 1999 р. Автори гербу — Андрій Ґречило і Юрій Терлецький.

Йорданув (Jordanów) — три чорні мисливські 
ріжки одна над ним на білому фоні. Місто 
заснував СпітекВаврицінек Йордан (пол. 
SpytekWawrzyniecJordan), який жив у Закличині 
і належав до гербу «Труби». Він, вірогідно, був 
нащадком Лєшека Чорного Йордана (див. гербову 
легенду Труб).

Скоцовські (Skoczowski) — щит розділений, 
пресічений і напіврозділений на чернь золото і 
червінь. У верхньому полі — крокуючий золотий 
лев, у нижніх полях — чорні мисливські ріжки, 
розвернуті мундштуками одне до одного.10 Шля-
хетський герб, наданий нобілітацією у 1553 році.

З наданих описів ми можемо побачити, що як розташування 
в трискелі, так і сама кількість труб (від одної до чотирьох — див. 
нижче, герб Дяковських) часто не дотримувались, хоча є докази 
прямого відношення показаних вище гербів до трискелічної ем-
блеми, яку ми можемо бачити на гербах Радзівілів, чи Йорданів. 
У XVст. у міській геральдиці поширеною була традиція переймати 
герб правителів міста, проте в дещо зміненому вигляді. Як ба-
чимо, міста, що належали роду Радзівілів, найчастіше отриму-
вали герб із зображенням лише одного мисливського ріжка, що 
свідчить про системність такого переймання.  

Попри будь-які можливі здогади з приводу походження мало 
не ідентичних гербів з різних частин Європи, ми можемо ствер-
джувати не стільки про родові зв’язки середньовічної знаті, як про  
поширеність символу мисливського ріжка у Центральній Європі. 
Усе ж, напрошується припущення, що сама емблема із зображен-
ням труб могла потрапити у Річ Посполиту із Священної Римської 
Імперії, як це сталось із гербом «Сулима» роду Радзівілів на поч. 
XVст.  На противагу цьому слід зазначити — ріжок як геральдич-
ний символ сам по собіміг з’явитись будь-де, де було мисливство 
або скотарство (див. історію герба Туараге). Бо ж у гербах часто 
використовувались символи, що мали радше побутове значен-
ня (сокира, коса та ін.), виходили виключно із гербової легенди 
(див. герб Драгомир), або ж були загальноприйнятими символа-
ми, як то лев, хрест, чи стріла.

Гербова легенда «Труб»
У гербовій легенді говориться про вихрещеного татарина 

Лешека Чорного(через що дістав прізвиська Орда і Йордан (його 
герб теж називається «Йордан»). Одного разу, після полювання 
разом із королем, цей татарин спіткав на шляху ординський загін. 
Побачивши, що втекти нікуди, він заговорив до них татарською. 
Швидко увійшовши в довіру, Лешек сказав їм, що знає де можна 
спіймати монарха. Коли ж, на чолі загону він наблизився до місця, 
де перебував польський володар, гучно крикнув по-польськи ніби 
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на собак: «Бережіться, тут язичники!» Попереджені, поляки роз-
били татарський загін а згодом розправились і з втікачами. В на-
городу за порятунок, король нагородив його трьома мисливськи-
ми трубами і гербом.11

Трискелічні Труби мають велику кількість відмінних 
підвидів внаслідок заснування нових родів, присвоєння 
титулів і т.д.:

Нарбут — шляхетський герб: 
на чорному щиті зображено білі 
труби,на нашоломнику срібна 
підкова. На інших варіантах — рука 
в латах, що тримає підкову. Окрім 
труб Нарбути також використову-
вали герби Лис, Задора, Незгода, 
Стремя.

Радзівіл — шляхетський герб: на си-
ньому (або інколи — білому) щиті зобра-
жено чорно-жовті труби. Пізніше — щит 
із трубами розміщено посередині чорно-
го орла, що дивиться вліво на жовтому 
полі. Птах походить  від німецького гер-
бу «Сулима», який Радзівіли отримали на 
Городельському сеймі 1413 року як най-
багатший рід ВКЛ. «Труби» — лише з 1451 
року.

Корона над наметом — князівська. 1547 року цей рід, першим 
серед Великого Князівства Литовського отримав князівський ти-
тул Священної Римської Імперії).

На гербі родового маєтку Радзівілів, Несвижского замку, 
зустрічається інша кольорова комбінація труб: чорні труби на 
золотому тлі.

 Герб ав-
торства. 

Г.І. Нар-
бута. 

Створений 
у Санкт-

Петербурзі 
1914р

герб Жовкви в період Австрійської імперії 
від 1772. Розколотий на герби «Труби» Радзивілів 
і «Яніна» Собєських. Місто належало до гер-
бу Радзивілів від 1740р, коли Михайло Кази-
мир Радзивіл Рибонька купив Жовкву у роду 
Собєських. 

Вовкові — шляхетський 
герб:  під чорними трубами на білому щиті 
зображено перстень.12 1452 року Григорій 
Павлів Вовк був староста пінський під 
містом Ольшани.

Герб Семена Юрієвича Гольшансь-
кого (Ольшанського) — шляхетський герб 
серединиXVIст: щит, увінчаний князівською 
короною і поділений на чотири частини із 
зображеннями Гіпоцентавра, Погоні, Труб і 
Леліви.

 Рід веде свій початок від Гедеміна 
(Гольші, Ольші), який належав до герба 
Гіпоцентавр (що має італійське походжен-

ня). У гербі князя Семена Юрієвича Гольшанського (~1515 — 
1556) труби з’являються після одруження із Анною Юрієвною 
Радзівіл.

Розвадовскі (Йордан-Розвадовські) — 
 шляхетський герб: над щитом розміщено 
корону.
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Скоп — шляхетський герб: на на-
шоломнику дві лаврові гілки. У 
західноєвропейській символіці лаврові 
гілки — символ перемоги.

 
Брезін, Левківські 

шляхетський герб: чорні 
труби з золотими смугами 
на білому фоні. Нашолом-
ник утворюють два роги: 
золотий і чорний. Заснов-
ник роду Левковських, 
Ларіон Валевський (Булгак 
Велавский).

Йордан — шляхетсь-
кий герб: червоні труби 
з золотими смугами на 
білому фоні. Нашолом-
ник утворюють два роги: 
білий і червоний.

Жодино — білоруське місто Мінської 
обл.: Діва Марія (символ герба Мінська і всієї 
Мінської обл.) на червоному фоні, що тримає 
білий щит з трубами. У1643 р. місто заснував-

Богуслав Радзівіл.

Закличин, Дукля, (польські 
міста):трубив класичному варіанті: 
чорні ріжки на білому полі. Із Закли-
чина походив Микола Йордан (пол. 
MikołajJordan), що був старостою 
міставід 1506 року.

Також, п’ятий герб Золочева у час 
володіння Радзівілами з 1740 - 1772 рр.

Венгрув (пол. Węgrów) герб міста в 
східній Польщі:на жовтому щиті зобра-
жено бурого ведмедя з піднесеною ла-
пою, над яким розташовано три чорні 
мисливські труби в трискелі. Герб на-
даний Яном Казимиром в 1651 році, 
згаданий в привілеях Wgrowa, наданий 
місту його пра-
вителями. Труби 
походять від гер-

бу багатолітніх власників міста — роду 
Радзивілів. Сьогодні адміністративний 
центр Венгровського повіту Мазовецько-
го воєводства.13

Дяковські (пол. Dyakowski) шля-
хетський герб: на червоному фонічотири 
чорні мисливські ріжки із золотими сму-

гами, що розходячись, утворюють свар-
гу. Як і рід Ясзольд був зафіксований у 
гербах Ковенської губернії.

Ясзольд (пол.. Jaszczołd) шляхетсь-
кий герб: на червоному фоні чотири три 
мисливські ріжки із золотими смугами, 
між якими розташовані по одній білій 
квітці. 
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1. Ґміна Любень (Gmina Lubien) 
2. Йорданув (Jordanow)
3. Закличин (Zakliczyn)
4. Дукля (GminaDukla)
5. Скочув (Skoczów) — місто у 

Силезькому воєводстві, з якого, 
вірогідно, походить рід Скочовських 
(Skoczowski)

6. Сандомир  (Судомир, пол. 
Sandomierz) — 1358 р. тут народив-
ся Микола Труба14, що за правом 
адопції перейняв шляхетство і герб 
у свого прийомного батька Якова, 
схоластика і декана сандомирської 
колегії. Учасник Грюнвальдської 
битви, перший примус Польщі з 
1417р, архієпископ, голова польської 
делегації на соборі в Констанці. На 
ньому, маючи на меті понтифікат, 
поповнив антипольську коаліцію.15

7. Труба (Trąba) – поселення у Ве-
ликопольському воєводстві. 

8. Скопів — село у гміні Кривча 
Перемишльського повіту.

9. Брезін. У місті жив Гжегош 
Павел (GrzegorzPawelzBrzezin) 
аріанський теолог, один з головних 
творців антитринітарського руху 
Польські брати. 

10. Мазоветське воєводство (див. 
гербову легенду роду Сухекомнати)

11. Кернав (Kernave) — місто, з 
якого походив Кристіан Остик

12. Венгрув (Wegrow)  — місто, що 
належало роду Радзівіл. 

13. Несвижский замок 
(Нясвіжскізамак) — головна 
резиденціяРадзівілівXVI - XIX ст.

14. Жодино — місто, що належа-
ло роду Радзівіл. 

15 Таураге (Taurogi) — з 1655, 

одна за головних резиденцій роду 
Радзівіл. 

16 Клецк – володіння Радзівілів.
17. Копиль — володіння Радзівілів.
18. Олика - володіння Радзівілів.
19. Радивилів — володіння 

Радзівілів.
20. Золочів — володіння 

Радзивілів 1740 – 1772рр.
21. Жовква — місто належало 

Радзивілам з 1740р.
22. Львів, Личаківське кладо-

вище — тут знаходяться поховання 
Люцини з Орловських Руссановскої 
гербу Труби (Lucyna z Orlowskich 
Russanowska) та склеп родини Ломнік 
(Lomnick) гербу Сухєкомнати. 

23.Нарбутівка — родове гніздо 
роду Нарбутів

24. Пінськ. Григорій Павлів Вовк 
був старостою міста у 1452 р.

25. Ковно — центр колишньої 
Ковенської губернії, у якій 
зафіксовано гербРустейко. 

26. Гольшани — XIII - XVIст. — 
володіння князів Гольшанських.

27. Левковичі — родове гніздо 
роду Левковських з 1450 р. Як вот-
чину 1486 р. у короля Казимира IV 
його підтвердив засновник роду Лев-
ковських, Ларіон Валевський (Бул-
гакВелавский) 

28.Неуфен (Neuffen) — німецьке 
місто в землі Баден-Вюртемберг.

29.  Брач (Briach) німецьке село 
в комуні Байнфурт (нім. Baienfurt), в 
землі Баден-Вюртемберг.  

30. Оудсхорн (Oudshoorn) —
колишнє голанське поселення.

31. Оранж (Orange)
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Герб згадується або зустрічається:
Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego. — Kraków, 1584.
Simon Okolski. OrbisPolonus. — Krakow, 1642. — T.1-3.
Ks. KacperNiesiecki. Herby i familie rycerskietak w Koroniejako y w 
W.X.L. — Lwów, 1728.
«Клейноди» Я. Длугоша
Stemmata Polonika
Хроніка Констанського собору 1414—1418 рр.
Гербовник Золотого Руна — Grand Armoria léquestredela Toisond’Or
Гербовник Лінценіха
Гербовник Конрада Грюненберга – Grunenberg Wuerttemberg
Codex Bergshammar
Гербовничок Марка Амброжега
Польський гербовник Т.Гайла
Польський гербовник А.Знамеровского
Józef Szymański, Herbarz, s.179
Bartosz Paprocki «Gniazdocnoty». — Kraków, 1578
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ЯРОСЛАВА ПАВЛИЧКО
ПРИЧИНОК ДО ІКОНОГРАФІЇ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ...Ярослава  ПАВЛИЧКО

Національний музей у Львові ім. А.Шептицького

ПРИЧИНОК ДО ІКОНОГРАФІЇ 
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ: 

ПОРТРЕТИ XVIII-XIX СТ. У СВІТЛИНІ
(за матеріалами фототеки Національного 
музею у Львові ім.Андрея Шептицького)

Портретна спадщина Івана Мазепи дотепер не отримала 
належного висвітлення у науковій літературі, попри численні 
звернення вітчизняних та зарубіжних науковців до цієї теми. 
Чи не найранішими спробами висвітлити іконографічні 
особливості відомих зображень гетьмана є ранні публікації 
О.Горленка та Т. Лєбєдєнцева (?) у часописі «Киевская ста-
рина»[1]. Натомість зацікавлення мазепинською тематикою 
в Галичині творить логічне продовження історіографічного 
дослідження загалом. У цій ділянці ще у першій третині мину-
лого сторіччя відзначився відомий історик мистецтва Микола 
Голубець. Він, докладно вивчаючи постать Івана Мазепи, подає  
характеристику його прижиттєвих портретів, акцентуючи ува-
гу на настінному зображенні, що походить із Успенської церкви 
Києво-Печерської Лаври, зупиняється на панегіричній гравюрі 
Івана Мигури, виготовленій на пошану гетьмана І.Мазепи (1706 
р.) та відомих тезах Данила Галяховського, присвячених теж 
гетьманові (унікат переховується у бібліотеці Красінських, Вар-
шава, 1708 р.), а також на портреті із журналу «Die Europäisсhe 
Fahne“(1707 р.) [2].

Вагомий внесок у цю ділянку зробив і знаний історик ми-
стецтва Володимир Січинський — чи не найбільший автори-
тет у сфері мазепазнавства минулого століття.  Він є автором 
кількох десятків праць, що вирізняються фаховістю, глибоким 
знанням явища чи предмета, покладеного в основу наукового 
дослідження. Велика заслуга належиться вченому і в ділянці 
дослідження портретів гетьмана [3]. 

Врешті, традиція пошановування І.Мазепи в Галичині 
ще в 30-х рр. ХХ ст. увінчалася виставкою «Доба Мазепи» 
в Національному музеї у Львові, яку організував директор 
Іларіон Свєнціцький [4]. Реконструювати тогочасну експозицію 
досить складно. Відомо, що при значній частині існуючих – 
«львівських» пам’яток, експонати було випозичено також із 
музеїв Польщі. Можливо, ще неопрацьовані музейні архіви з 
часом дадуть відповідь. 

Виставка 2003 р. «Гетьман Іван Мазепа: Погляд крізь 
століття», вернісаж якої відбувся у залах Львівської картинної 
галереї, ширше привідкрила постать цього державного діяча 
в контексті епох. Зафіксовано цілий ряд портретів, докумен-
тальних матеріалів та мистецьких пам’яток різних часів, які 
слугують дотичними відомостями для відтворення образу 
гетьмана [5]. 

До іконографії І. Мазепи звертаються як українські, так 
і зарубіжні дослідники. Відомий мазепазнавець Сергій Пав-
ленко зосередив увагу на портреті із Успенського собору 
Києво-Печерської Лаври [6], Вольдемар Делюґа впровадив у 
науковий обіг мідерит Івана Мигури «Тезу на посвячення Івана 
Мазепи», (примірник зберігається у Національній бібліотеці у 
Варшаві) [7]. Неабиякий резонанс отримала виставка «Україна-
Швеція: на перехрестях історії (XVII-XVIII століття), присвяче-
на 300-річчю подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом 
гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-
шведського союзу, у якому опубліковано ряд портретів геть-
мана [8].
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В останні роки наукові розвідки Володимира Александровича 
значно докладніше та ширше висвітлили іконографію І.Мазепи: 
«Богоявлення» — новий київський графічний панегірик гетьманові 
Іванові Мазепі[9] та «Прижиттєва іконографія гетьмана Івана 
Мазепи»[10]. Цікавий аспект трактування цієї ж теми на основі 
дослідження Олександра Лазаревського та листування-розвідок 
подають статті Ольги Ковалевської «Іконографічні дослідження 
Олександра Лазаревського: роздуми історика над портретами 
Івана Мазепи» [11] і «Дослідження іконографії Івана Мазепи за 
матеріалами листування Т.Цявловської та С.Білоконя»[12].

У сфері малярства постать Івана Мазепи викликала також 
неабияке зацікавлення. До неї зверталися художники періоду  
відродження української культури — кін. ХІХ-поч. ХХ ст., коли 
історичні постаті особливо були на часі. Для прикладу, згадай-
мо творчість Миколи Івасюка із його історичними візіями, а, 
натомість, Корнило Устиянович уперше в Галичині подає образ 
гетьмана у малярстві, де відтворює момент трагічної сторінки-
руїни нашої Батьківщини — «Переправа через Дніпро Івана Ма-
зепи». 

Образ гетьмана репрезентує і збірка Національного музею 
у Львові ім. Андрея Шептицького: світлини історика мистецтва 
Володимира Січинського, невідомих авторів, а також друки. У 
згаданій колекції їх збережено 6 одиниць. 

Відомо, що в українському мистецтві, зокрема, гравюрно-
му, — одні із перших портретів гетьмана появилися у творчості 
І.Мигури та Д.Галяховського, російських графіків І.Нікітіна та 
О.Осіпова. Поруч із оригінальними творами на мистецьких рин-
ках появлялися копії цих та інших майстрів. Не виключено, що 
деякі із них можуть бути поодинокими зразками і підлягають 
окремому дослідженню. 

Одна із ранніх пам’яток у музейній колекції невідомого ав-
тора «Портрет гетьмана Івана Мазепи», що надійшла 1915р. 
із дублетів Міського музею у Києві від директора Миколи 
Біляшівського (інв.№ фт-3909;  к.в. 16723).

Насамперед викликає зацікавлення портрет гетьмана 
І.Мазепи, який з іншими фундаторами-гетьманами первісно 
був зображений на стінописі Успенського собору в Києві. Ниж-
чепоясна позиція ще молодого гетьмана у майже фронтальній 
поставі з булавою — знаком влади — у правій руці. Проте у 90-их 
роках ХІХ ст. академік-архітектор Верещагін замальовує маляр-
ство академічним малярством. Вперше увагу на стінопис звер-
нув Т. Лєбєдєнцев (?)[13], у наші дні окрему публікацію присвя-
тив С.Павленко[14].

Гравер О.Осіпов
Портрет 
гетьмана 
І.Мазепи



7372

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЯРОСЛАВА ПАВЛИЧКО
ПРИЧИНОК ДО ІКОНОГРАФІЇ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ...

На відміну від попереднього твору гравюра Даніеля Беля 
(1760-1823), із якої зрисував художник М.Берніґерот – поясний  
портрет гетьмана. Його зображено зі знаком влади у правій руці 
та рицарськими обладунками на тлі задраперованої стіни. Голо-
ва злегка повернена вправо. Внизу напис латинкою: «JOHANNES 
MAZEPA / COSACCORUM ZAPOROVIENSIUM / SUPREMUS. BELLI-DUX» 
(інв. № фт-3916; к.в. №28649/1). Світлину  виконав В. Січинський 
у 30-их рр. ХХ ст. (Нині оригінал знаходиться у зб.Павліковських. 
Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України.). 
Гравюру виконано у мідеритній техніці, саме в часи її розквіту. 
Це – один із ранніх портретів загалом. 

Також варто нагадати, що пам’ятку активно використовува-
ли в літературі, на неї неодноразово покликались науковці.

 У 20-30-тих рр. ХХ ст. до Національного музею у Львові ім. 
Андрея Шептицького надходить окрім світлини В.Січинського і 
мідерит гравера О.Осіпова (бл.1770-бл.1850 рр.). «Портрет геть-
мана І.Мазепи», який виготовлено за одним із варіантів рисунку 
Дмитра Сплітетессера. Світлина належить невідомому авторові. 
Поясне зображення гетьмана, поверненого ¾ вліво. Під гравю-
рою напис: «Иванъ Степановичъ Мазепа. Гетьманъ» (інв. № фт-
3922).

Невідомий художник
Портрет гетьмана 
І.Мазепи

Гравер 
М.Берніґерот

Портрет гетьмана 
І.Мазепи
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З-поміж світлин також привертає увагу копія із видавництва 
Українських січових стрільців у Відні. Тут Мазепу подано в ан-
фас.  На голові – шапка із перами. (інв. № фт-3923).

Існує припущення в літературі, що оригінал первісно 
зберігався у Мотронівському Троїцькому монастирі неподалік 
Чигирина. Його ілюстрацію використано також і в «Ілюстрованій 
історії України» Михайла Грушевського. 

Світлина портрета Івана Мазепи художника І.Нікітіна (?), що 
вийшла у видавництві «Варяг» [15] подає зображення ¾ вліво ще 
молодого гетьмана. Поруч за овалом зліва напис: «Гетьманъ», а 
справа – «Мазепа» (інв. № фт-3921).

З-поміж них вирізняються світлини із поясним зображенням 
гетьмана у чверть повороті, зі символами відзнаки та родово-
го герба, який відтворює стару традицію, знану в українському 
портретному малярстві ще з кін. ХVІ столітті, наприклад, пор-
трети родини Гербуртів.

Твір, з якого виготовлена світлина, належить невідомому 
художникові ХІХ ст. Виконаний портрет за знаною іконографічною 
схемою: поясне зображення чоловіка середніх літ,  злегка по-
верненого вправо, положення голови – фронтальне (інв. № фт-
3924).

Як бачимо, постать гетьмана І.Мазепи була завжди у центрі 
уваги митців, постійно перебуваючи у часовому розрізі різних 
епох. Для цього героїчна сторінка, в ореолі якої трактують об-
раз І.Мазепи, служила основним показником  витворення його 
як символу нації. У цьому сенсі приклади зафіксованих пам’яток 
із фототеки Національного музею у Львові стануть ще одним 
штрихом до вивчення будівничого доби історичного Ренесансу 
в Україні.

Невідомий художник
Портрет гетьмана І.Мазепи
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Галина  ХОРУНЖА
Львівська національна академія мистецтв

ПОРТРЕТИ КНЯЗІВСЬКОГО РОДУ 
ОСТРОЗЬКИХ, ЯК ДЖЕРЕЛО 

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТРОЮ 
ДРУГ.ПОЛ. XVI - ПЕРШ. ПОЛ. XVII СТ.

Стрій волинської знаті другої половини XVI — першої по-
ловини XVII ст. належить до визначних пам`яток декоративно-
прикладного мистецтва загальноукраїнського значення, адже 
саме це вбрання яскраво засвідчувало синтез художніх осо-
бливостей тогочасної західноєвропейської моди і українського 
традиційного одягу. Таке поєднання національної та чужоземної 
стилістики у вбранні особливо чітко простежується у портрет-
ному живописі другої половини XVI — першої половини XVII ст., 
де зображення представників князівського роду Острозьких, 
найвідоміших суспільно-політичних і культурно-просвітницьких 
діячів тодішньої Волині. Актуальність дослідження полягає у 
тому що: стрій, зображений на портретах князів Острозьких 
другої половини XVI – першої половини XVII ст., відноситься 
до високомистецьких пам’яток декоративно-прикладного ми-
стецтва і отже потребує наукового підтвердження цього стату-
су. Окрім того, на сьогоднішній день стоїть складна проблема 
комплексного наукового вивчення декоративного мистецт-
ва України другої половини XVI — першої половини XVII ст. і 
оскільки у переважній більшості випадків відсутні збережені 
оригінальні зразки вбрання, то цілком логічно застосовувати для 
реконструкції дійсного вигляду строїв портрети представників 
тогочасної знаті Волині, на яких репрезентовано варіанти 
художньо-стилістичних особливостей одягу української еліти, 
а це зокрема можна робити на підставі вивчення живописних 

зображень князів Острозьких.

ГАЛИНА ХОРУНЖА
ПОРТРЕТИ КНЯЗІВСЬКОГО РОДУ ОСТРОЗЬКИХ...

До когорти ранніх українських досліджень, де згадувалось 
вбрання, намальованого на портретах князів Острозьких, вико-
наних у другій половині XVI — першій половині XVII ст. належить 
стаття Д. Антоновича ”Українське малярство” до “Української 
культури ”[1, 307 — 345]. Саме тут автор вперше подає не лише 
простий опис строю князя Василя-Костянтина Острозького та Раїни 
Вишневецької, а й робить спробу проаналізувати на підставі чого 
сформувалось таке своєрідне поєднання західноєвропейського 
костюму і українського традиційного одягу. Однак, оскільки те-
матика статті Д. Антоновича не стосується безпосередньо вив-
чення вбрання, то глибокого розвитку дослідження строю не 
відбувається з цілком зрозумілих причин. Принагідно зазначимо, 
що і згодом науковці, які вивчали український портретний жи-
вопис XVI – XVII ст. неодноразово звертались до характеристи-
ки вбрання, намальованого на представниках князівського роду 
Острозьких, але, що закономірно, акцентували на описовості 
строю (декоративність, хроматизм, композиція, тощо). Серед 
таких дослідників були П. Білецький (“Український портретний 
живопис XVI – XVIIІ ст.”), П. Жолтовський (“Український живопис 
XVIІ – XVIIІ ст.”), В. Овсійчук (“Українське мистецтво XІV – першої 
половини XVII ст.”) та Ф. Уманцев (“Живопис кінця XVI – першої 
половини XVII ст.” – стаття до шеститомної “Історії українського 
мистецтва”) [3; 5; 9; 13].

Відносно більш сучасних загальних досліджень одягу, де 
фігурує вбрання намальоване на портретах князівського роду 
Острозьких другої половини XVI – першої половини XVII ст., то вар-
то вказати внесок М. Білан і Г.Стельмащук, авторів «Українського 
строю» [2]. У цій фундаментальній праці хоча і відсутнє детальне 
наукове дослідження вище згаданих портретів, як джерела вив-
чення вбрання еліти Волині, однак окремі пам’ятки, наприклад 
зображення Раїни Вишневецької вжите, як один із найяскравіших 
зразків, що ілюструє стрій української знаті другої половини XVI 
— першої половини XVII ст. Стосовно того, чому автори не зверну-
лись до ретельного вивчення портретного живопису, де фігурують 
зображення представників князівського роду Острозьких, то 
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це викликане в першу чергу тематичним скеруванням праці, 
яка спрямована на більш глобальні питання щодо дослідження 
українського строю.

Однак, зазначимо, що в інших працях, де порушуються 
загальні питання вивчення українського строю, зокрема у книзі 
Т.Ніколаєвої “Історія українського костюму“ посилання на зраз-
ки портретів, що репрезентують вбрання Волині відсутні [8]. Вар-
то вказати, що співавтор вже згаданого “Українського строю“ 
Г. Стельмащук, фактично, максимально з сучасних дослідників 
долучилась до вивчення вбрання волинської знаті і в цьому 
контексті застосовує зразки портретного живопису другої по-
ловини XVI (наприклад у статті “Вбрання заможних волинян XIV 
– XVI ст.” до збірника “Минуле і сучасне Волині й Полісся: на-
родне мистецтво і духовність) [10]. Окрім того, цінна інформація, 
що безпосередньо стосується проблеми вивчення українського 
строю у контексті тематики нашого дослідження міститься в її ж 
книзі “Традиційні головні убори українців” та статті “Одяг” (до 
п’ятитомної) “Історії української культури”), зокрема, стосовно 
загальних тенденцій розвитку вбрання, його символіки та впливу 
на формування строю другої половини XVI – першої половини XVII 
ст. західноєвропейської моди [11; 12]. Однак, як і у всіх попередніх 
випадках тут, на жаль, відсутнє повноцінне висвітлення питання 
художньо – стилістичних особливостей строїв намальованих на 
портретах представників князівського роду Острозьких другої по-
ловини XVI – першої половини XVII ст., що пов’язане з спряму-
ваннями досліджень.  Таким чином можна сказати, що на цей 
час окремі аспекти наукового опрацювання строїв зображених 
на портретах Острозьких другої половини XVI – першої полови-
ни XVII ст. не розроблено. Для початку варто в загальних рисах 
висвітлити специфіку строю характерного для волинської знаті 
від часу формування Галицько-Волинського князівства (головним 
чином, як джерела традиційних рис) до першої половини ХVII ст. 
(верхня межа досліджуваного нами періоду).

Специфіка самого територіального розташування Волині 
ще з найдавніших часів визначала поєднання ознак місцевого 

вбрання, особливостей суміжних регіонів (Поділля та Полісся) та 
іноземних (західноєвропейських, близькосхідних і візантійських, 
зокрема через тісні торгівельні стосунки) [10, 120]. Результат 
такого симбіозу призвів до витворення своєрідного типу строю 
з домінантними національними елементами та незначними ак-
центами поза українського походження. Загалом, важливо не 
забувати, що всі зміни, які відбулись у процесі розвитку вбран-
ня волинської знаті пов’язані з двома основними функційними 
аспектами, характерними для еволюції строю загалом, а саме: 
утилітарним і символічним [11, 123].Стосовно першого – це, го-
ловним чином, акцент на захисні властивості і зручність вбран-
ня, але досить часто утилітарність поступалась своєю вагомістю 
символічності. Ця особливість була успадкована від архаїчних 
часів і, на практиці,виявлялась у специфіці окремих деталей (по-
трактування крою, вишивки, хроматизму), які мали сигналізувати 
приналежність власника до певної національності, релігії, статі, 
віку, соціального прошарку, тощо [11, 123]. У історії українського 
строю це яскраво відобразилось у тих видозмінах, що настали 
після прийняття князем Володимиром Великим християнства, 
так він (і всі його наступники, майже до кінця XIII ст.) перейняв, 
з відповідною модифікацією, костюм візантійського імператора 
[2, 31]. Варто зауважити, що, фактично, найдовше елементи 
візантійського походження існували у знаті (князівського та бо-
ярського станів) Галицько-Волинської держави, оскільки стрій 
еліти виготовлявся переважно з привізних тканин (надалі існували 
тісні торгівельні зв’язки започатковані ще в часи Київської Русі). 
З відомих нам джерел випливає, що у переважній більшості це 
були тканини виготовлені у Візантійській Імперії, зокрема, знач-
ним попитом користувались відомі шовки (так звані поволоки), 
а також золото — чи срібноткана парча, оксамити [11, 124].Осо-
бливо цікавим у вбранні знаті, а саме чоловіків був верхній одяг, 
елементи якого частково збереглися до середини XVII ст., зокре-
ма, це свита (жупан), крозно (мантія, кирея), що доповнювався 
специфічним головним убором — шапкою напівсферичної форми 
з хутряним околишом [8, 36; 12, 47]. 
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Досить характерними ознаками строю знаті, що згодом знайш-
ли своє відображення у строї волинських князів було активне за-
стосування у оздобленні вишивки (манжети, уставки) та колори-
стична специфіка, а саме: використання всіх відтінків червоного, 
як ознаки привілегійованості чи аристократичного походження 
[8, 36]. Варто зазначити, що вплив національного вбрання посту-
пово почав нівелюватись, але фрагментарно зберігся (у вже зга-
даних особливостях форми шапки, крої верхнього одягу, вишитих 
деталях, особливо сорочок, як жіночих, так і чоловічих) [10, 123]. 
Таким чином, ми можемо стверджувати, що станом на початок 
XIV ст. на теренах Галицько-Волинського князівства вже витвори-
лись окремі риси строю, що згодом набули статусу традиційних 
рис. Про вбрання знатних волинян від XIV до XVII ст. можна от-
римати важливу інформацію, якщо звертатись до тогочасних 
писемних джерел (переважно документації купців, митників, 
розмаїті реєстри-описи майна, судочинні записи і фрагментарні 
нотатки мандрівників), то вони дають відносно багато інформації 
стосовно, як матеріалів, з яких виконувались строї волинян (з 
переважно знатної частини населення), так і різновидів крою (зо-
крема, запозиченого у представників іноземних країн – елементи 
західноєвропейської моди та турецького вбрання) [7, 16].

Варто у цьому контексті звернутись до одного з аспектів по-
ширення моди на певні складові строю на Волині, а саме шляхів 
розповсюдження. Безперечно, першість належить контактам 
з чужоземними купцями (торгівельні стосунки) [10, 120]. Про 
інтенсивність останніх свідчать чисельні письмові джерела, се-
ред яких заслуговують уваги наступні: “Протекційний універсал 
Володимирського князя Андрія Юрійовича Торунським куп-
цям на право безмитної торгівлі (1320 р.); “Лист Ради м. Воло-
димира до Ради м. Штральзунда з підтвердженням належності 
до Володимирської міської громади купців Бертрама і Мико-
лая Русинів, товари яких після корабельної аварії затримані у 
Штральзунді” (1324 р.); “Протокол судового спору купців Іллі з 
Грубешова та Сахна зі Львова про боргові конфлікти, що виникли 
під час їхньої торгової поїздки до Києва і перебуванням в Луцьку” 

Портрет Беати Острозької (Костелецької). Копія XVII ст. з 
оригіналу 1539 р. Острог, Історико – краєзнавчий музей.
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(1445 р.); “Скарга купця з Кафи Теміра Гречанина на Хорлупсько-
го урядника маєтку Луцького і Острозького владики Марка Жорав-
нецького про напад і пограбування під час переїзду з Луцька на 
Острозький ярмарок” (1563 р.); “Декрет Луцького підстарости про 
передачу на поруки служебнику Віленського намісника Афендію 
Тахтамишовичу двох греків – купців із Трапезунда, звинувачених у 
виїзді з Вільна до Луцька без попередньої сплати своїх боргів” (1565 
р.); “Скарга пінського купця Петра Андруховича на кременецьких 
митників про незаконну конфіскацію в нього у Крем’янці вивезе-
ного з Туреччини шовку” (1569 р.); “Скарга слуги Володимирсько-
го міського уряду Павла Подвойського на купців – шотландців з м. 
Замостя про відмову виконувати розпорядження магістрату щодо 
розміщення торгових ташів на ринку, погрози і напад на стражни-
ка” (1616 р.) [10, 120 – 121];

Суто з назв документів, можна зробити певні висновки про 
торгівельні контакти Волині з іншими державами, зокрема з 
Польщею, Туреччиною та навіть Шотландією. Останній факт 
підтверджує, що впливи Західної Європи у галузі специфіки ко-
стюму були не тільки опосередкованими (через Польщу), а й 
безпосередніми. Є письмові свідчення того, що існували торгівельні 
зв’язки з Бельгією, Фландрією [10, 121]. Принагідно згадаємо 
декілька документів, пов’язаних з торгівельними відносинами, де 
згадуються, як матеріали для виготовлення вбрання, так і складові 
частини строю. Однак ці грамоти, акти, записи з суду та декрети 
стосуються безпосередньо не Луцька, а її давнього торгівельного 
партнера м. Львова. Причина застосування цього матеріалу на-
ступна: оскільки існували тісні зв’язки економічного змісту між 
Галичиною і Волинню, то цілком можливими були обміни купців 
обох регіонів крамом, а отож окремі зміни у модних тенденціях 
вірогідно спричинялись і такими торговими контактами. У контексті 
вище сказаного найцікавішими є наступні: “Лист “правителя або 
старости руської землі” Дмитра Детька до магістрату і купців м. 
Торуня із запрошенням приїжджати з товарами у Львів, як це мало 
місце під час влади попередніх князів” (1341 р.) [6, 13]. “Грамо-
та молдавського господаря Олександра Доброго львівським куп-

цям на торгівельні пільги” (1408 р.) [6, 20]. “Із книги записів лав-
ничого суду про торгівельні зв’язки з смоленськими купцями” 
(1442 р.) [6, 22]. “Декрет уряду ради міста Львова з переліком 
товарів, які дозволено  продавати бідним купцям” (1580 р.) [6, 
44]. Особливо відзначимо, що ми знаходимо підтвердження, про 
вірогідність взаємовпливів українського строю з російським та 
молдавським вбранням (можливо це частково позначилось і на 
специфіці художньо-стилістичних особливостей волинського одя-
гу. Коли повертатись до шляхів розповсюдження моди, то варто 
відзначити ще один доволі вагомий чинник, а саме існування так 
званих складських міст. Виникнення цих міст було спричинене 
тим, що з’явилась необхідність у ще одному засобі визначення 
правил торгівлі, так купці зобов’язувались певну частину краму 
реалізовувати саме в них [10, 121].

Таким чином, сукупність вище викладених фактів свідчить на 
користь того, що станом на період XIV – XVII ст. Україна, (а відповідно 
і її невід’ємна складова Волинь) стала місцем концентрації великої 
кількості іноземних тканин. Варто зазначити,що стрій волинської 
знаті у XIV – XV ст. особливо підпадав під вплив сусідніх держав, 
зокрема, Польщі, Литви та Угорщини, де спостерігався синтез 
західноєвропейських та традиційних складових (декоративні еле-
менти, специфіка крою тощо) [11, 123]. Якісно нові зміни відбулися 
вже на зламі XVI – XVII ст., коли еволюція вбрання української 
еліти відбувалась у контексті розвитку західноєвропейського 
костюму. Тут варто відзначити одну деталь, яка призвела до 
цього процесу: починається поступовий відхід від традиційних 
рис у крої і оздобленні вбрання Західної Європи відкрився шлях 
для пошуків, що відобразились у створенні нового ідеалу кра-
си, що, переважно, разюче відрізнявся на тлі попереднього [11, 
128]. Спостерігається запозичення новацій у волинському строї з 
польського костюму, який у свою чергу був адаптованим варіантом 
німецького, іспанського, угорського та італійського [11, 128].Па-
ралельно відбувається процес створення місцевих, волинських 
цехових об’єднань, що пропонували пристосовані до тамтешньої 
специфіки варіанти модного вбрання [10, 121].
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Важливо вказати, які саме зразки нової моди з’являються на 
теренах Волині. Так, відомо, що “традиційні однорядки і крозни 
стали заміняти на шати, запозичені поляками… під назвами цуг, 
кабатів, страдеток, делій і т. п.” [10, 121]. Коли вести мову про 
представників шляхетних родів, то особливої популярності набули 
коштовні тканини (кармазини, шовки, оксамити), з яких виготов-
ляли вбрання — зокрема жупани та капоти. Широко застосовувані 
в попередні часи хутра цінних тварин (соболів, горностаїв, ку-
ниць, бобрів, тощо) також не втратили своїх позицій — надалі 
ними підбивали та обшивали шуби, виготовляли шапки [10, 121]. 
Останнє яскраво свідчить про збереження давньоруського стере-
отипу, згідно якого хутро у вбранні символізувало приналежність 
до знаті.

Для строю еліти Волині були характерні також чисельні 
оздоблювальні прийоми, серед яких (не треба нічого) розмаїті ви-
шивки та гаптування, мережива та тасьма виконані золотою нит-
кою, дорогоцінні застібки, пряжки, ґудзики. Коли звертатись до 
диференціації строю, то з писемних джерел відомо, що до складу 
чоловічого вбрання входили нижня та верхня сорочки. Відносно 
верхньої, то вона виготовлялась у переважній більшості випадків 
з таких видів полотна, як фламандське та кельнське (вітчизняне 
сукно було переважно низькоякісне) [10, 121; 13, 114]. Стосовно 
декоративного вирішення сорочки, то поширеним було вишиван-
ня нитками або золотими або ахроматичних відтінків, окрім того 
досить часто манжети переважно з шовку, отримували своєрідну 
віялоподібну форму, яка мала сприяти посиленню художньо-
го образу. Відносно верхнього одягу волинської еліти, то станом 
на XIV – XV ст. це були суконні вироби, (а згодом і шуби з хутра) 
саме кунтуші, жупани, сукмани, тощо. Для цих виробів властивий 
своєрідний синтез рис притаманних давньоруським часам і новим 
західноєвропейським модним тенденціям [10, 121]. Якщо вести 
мову детальніше про типи верхнього вбрання, то варто зазначи-
ти наступне: застосовувались у вжитку жупани [10, 121]. Існували 
двох типів: однобортні та двобортні.

Декоративною могла бути тканина, з якої виготовлявся жупан 
(оздоблена вишивкою та переткана срібною або золотою нитка-
ми), додатковий ефект пишноти досягався завдяки застосуванню 
коштовних ґудзиків. Інший тип вбрання – сукман за своїм кроєм 
відносився до когорти давнього вбрання (цілісна спина та клини, 
що монтувались з боків). Оздоблення, переважно, різнобарвні 
шнури з шовку [10, 121]. Досить довго у побуті застосовувались 
давньоруські прямоспинні плащі, кереї, делії.

Хоча у XV – XVI ст. вони втрачають свою назву корзна, особли-
вих змін ні в чому не відбувається, навіть у манері фіксації (че-
рез защіпки чи стягування спеціальним шнуром). У тому випадку, 
коли закріплення плаща відбувалась не на плечі, а під шиєю, то 
він отримує назву мантії. Але у всіх варіантів цього типу одягу була 
одна спільна риса, а саме: об’ємний комір з хутра. Варто зазначити 
про ще одну невід’ємну складову строю – пояси (виготовлялись з 
шкіри чи ткались, декорувались переважно золотими і срібними на-
кладками) [10, 121]. Стосовно жіночого вбрання волинської знаті, то 
можна спостерігати ряд моментів, що зближують його з чоловічим, 
зокрема застосування у виготовленні вбрання дорогих тканин (ал-
табас, камку – шовки, бархат, китайку, оксамит, тощо). До складу 
строю входили верхній одяг (жупан, сукня, сукман, кожух, шуба, 
тощо) сорочка, плахта, запаска, фартух, спідниця, корсетка [10, 
122]. Що варто зазначити — декоративне оформлення полягало у 
застосуванні різних технік вишивки, окрім того у окремих елемен-
тах став сильно відчутний вплив західноєвропейського костюму (па-
ралельно нівелювались риси традиційного у вбранні). 

Зокрема, останнє чітко прослідковується у так званих сукенках 
(незначно видозмінений західноєвропейський кот) [10, 122]. Коли 
поступово переходити до аналізу конкретних портретних пам’яток з 
зображеннями представників князівського роду Острозьких, варто 
було б розпочати з хронологічно найпершого зразку, а саме: (карти-
ни, на якій намальовано Беату Костелецьку (дружину Іллі Острозько-
го, старшого брата Василя – Костянтина). П. Білецький був схильний 
вважати, що всі портретні зображення родини Острозьких намальо-
вано придворними художниками Зигмунда I і Зигмунда Августа [3, 
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20].Оригінал портрета, виконаного у 1539 р. втрачено, однак існує 
ретельно зроблена копія пізнішого часу (за П. Білецьким – кінець XVII 
початок XVIII ст.), що нині зберігається в Острозькому краєзнавчому 
музеї [3, 20]. Якщо зазначити в загальних рисах манеру виконан-
ня, то за В. Овсійчуком тут відчутний вплив польського парадного 
портрету, який у свою чергу орієнтувався на малярство тогочасної 
Німеччини, зокрема на творчість Лукаса Кранаха Молодшого [9, 
156]. У свою чергу П. Білецький відзначав, що близькі аналогії пор-
трет Беати Костелецької (Острозької) має з зображенням Єлизавети 
Австрійської, виконаним близько 1530–х рр. (нині зберігається в 
Нюрберзькому Німецькому музеї) [3, 20]. Зокрема, це відчутно в 
спорідненій “педантичній манері” малювання деталей костюму (го-
ловний убір – берет, сітка для волосся, прикраси – намисто, вишита 
сорочка) [3, 20]. У сукупності з спільними засобами моделювання 
облич портретованих – це дало підстави П. Білецькому стверджува-
ти, що обидва портрети виконав один майстер [3, 20].

Для нас це важливо, оскільки підтверджується, те, що зобра-
ження тогочасної волинської знаті у ключі європейської моди додат-
ково підтверджує схильність еліти захоплюватись нововведеннями, 
зокрема і у живописі. Коли розглядати стрій Беати Костелецької у 
порівнянні з костюмом французького типу Єлизавети Австрійської, 
то хоча чітко прослідковуються спільні риси, серед яких специфіка 
головного убору та крій верхнього одягу сукні, однак помітні і суттєві 
відмінності [14, 65]. Так буфовані рукави і манжети вбрання княгині 
Беати підкреслюють м’якість і ліричність образу через виняткову 
поміркованість, гармонійність та плавність ліній і відсутність пере-
насичення дрібними деталями (це, незважаючи на той “педантизм” 
з яким художник зображав портретовану). А розкішно вишита бла-
китними нитками сорочка Беати виступає своєрідним наголосом на 
приналежність княгині до української знаті. 

Якщо звернутись до вже згаданого портрету Єлизавети 
Австрійської, то відчувається декоративність, надмірно насичено-
го, цілком зайвими деталями костюму, що в сукупності свідчить про 
потужний маньєристичний первінь, який не набуває таких, де – що 
гіпертрофованих рис у строї Беати [4, 164]. Головний убір Єлизавети 
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не сприймається настільки органічно, як у княгині Острозької, 
хоча і берети, і сітка для волосся є фактично аналогічними. Схо-
жа ситуація складається і з прикрасами, що слугують своєрідними 
доповненнями вбрання. Тобто, коли узагальнювати, тут можна 
спостерігати синтез національних та запозичених рис, що форму-
ють стрій тогочасної волинської еліти. Наступна пам’ятка – портрет 
Софії Тарнавської, дружини князя Василя – Костянтина Острозь-
кого. Як і в живописному зображенні Беати Костелецької тут, на 
думку В. Овсійчука, є відчутний вплив митців кола Лукаса Крана-
ха Молодшого [9, 156]. Ще одна риса, що об’єднує цей портрет з 
попереднім – відсутність збереженого оригіналу XVI ст., але і копія 
XVII ст., з якої нам відома ця пам’ятка, втрачена, тому наразі до-
водиться послуговуватись фотовідбитком [3, 21]. Спорідненість 
з попередньою копією портрета Беати відчутна у виразній 
індивідуальності, яку художник передав, зокрема, через м’який 
овал обличчя сповненого доброзичливості і покірності (на відміну 
від Беати, яка за свідченнями писемних джерел ніяк не могла 

Портрет Софії 
Острозької 
(Тарнавської) Копія XVIIІ 
ст. з оригіналу XVI ст. 
Втрачено. 



9190

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ГАЛИНА ХОРУНЖА
ПОРТРЕТИ КНЯЗІВСЬКОГО РОДУ ОСТРОЗЬКИХ...

мати надто хорошого характеру). Автор копії частково спотворив 
портрет: порушення сприйняття викликає загальна неприродність 
у позі рук, так П. Білецький з цього приводу зазначає: “Копіїст 
зрізав руку до ліктя, в зв’язку з чим жест став невиправданим…; 
здається, що рука не може зігнутись у лікті” [3, 21]. Однак навіть 
це не заважає органічно сприймати у потрактуванні образу загальні 
співвідношення пропорцій. Коли звертатися до строю у якому зо-
бражено Софію, то чітко відчувається, що вона була сучасницею Бе-
ати, так головний убір у обох випадках має загалом багато спільних 
рис, але суттєво різняться у тлумаченні. Так форма сітки волосся 
у Софії швидше викликає асоціації з очіпком, а берет, на якому по 
центру розміщено прикрасу, сприймається, як перефразована фор-
ма вінця. Близькі зауваження стосуються і верхнього строю (сукні) 
княгині Софії.

 Стосовно вбрання княгині Тарнавської, то воно суттєво 
відрізняється від одягу Беати Костелецької, зокрема, тут відсутній 
виріз, що відповідно призводить до неможливості визначити яко-
го типу було оздоблення сорочки (якщо, звичайно, декоратив-
не вирішення існувало). Однак варто зазначити, що верхній одяг 
княгині Софії прикрашений, вірогідно, золотистими стилізованими 
мотивами квітів, що контрастують з насиченою – темною тканиною 
і створюють досить цікавий ефект сприйняття образу Тарнавської. 
Окрім того, стосовно крою верхнього вбрання княгині принагідно 
вкажемо, що споріднених за конструктивними особливостями 
пам’яток, автором дослідження не було виявлено. Щодо ювелірних 
прикрас, то на портреті Софії Тарнавської присутні вже відомі нам 
з попередньої пам’ятки декілька намист з перлів, але слід вказа-
ти, саме тут вони доповнені, вірогідно золотим ланцюгом досить 
складної золотарської роботи (останнє сприяє посиленню декора-
тивного аспекту, однак не перенасичує вбрання зайвими деталями, 
що загалом властиво для ренесансної естетики). Коли підводити 
підсумок стосовно строю зображеного на портреті княгині Софії 
Тарнавської, варто зазначити домінуючі риси властиві для 
західноєвропейського костюму з окремими доповненнями власне 
української стилістики, останнє особливо яскраво виявило себе у 

специфіці потрактування головного убору. 
Принагідно зазначимо, що фрагментарність впливу своєрідних 

ознак українського вбрання, загалом, і волинського регіону, зокре-
ма, цілком вірогідно частково пов’язане з тим, що і Беата Костелець-
ка, і Софія Тарнавська були католичками, а це відповідно – інший 
тип світосприйняття і, як наслідок, самоусвідомлення людини. 
Тобто, мало ймовірно, щоб представники не православної конфесії 
особливо прагнули запроваджувати невластиві їхній ментальності 
чужорідні елементи, зокрема, у вбранні, в символізм якого вкладав-
ся глибокий зміст [11, 123]. Наразі перейдемо до зразків портретно-
го живопису, що зображають православних представників родини 
Острозьких, а саме князя Василя-Костянтина і Раїни Вишневецької 
(Могилянки).

Портрет княгині Раїни Вишневецької, поєднана в одну групу з 

Портрет Раїни 
Вишневецької 
(Могилянки). 

Кінець XVI – поча-
ток XVII ст. 

Втрачено. 
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попередніми живописними полотнами з декількох причин, перша 
з них: близькі родинні зв’язки доньки молдавського господаря з 
Острозькими (важливо відносно тематики нашого дослідження) і 
друга: стилістична близькість живописної манери виконання [3,21]. 
Принагідно зазначимо, що доля цього портрету склалась аналогічно 
з попередніми пам’ятками. Так, оригінал кінця XVI – початку XVII 
ст. було втрачено, однак вигляд живописного полотна відомий 
не з копій, а з фотовідбитку, що відтворює первинний варіант [3, 
21]. Останній факт суттєво впливає на формування сприйняття у 
процесі дослідження портрету, оскільки відсутній елемент тракту-
вання образу копіїстом у ключі авторського розуміння. Особливо 
це відчутно у тому, що портрет Раїни Вишневецької вирізняється 
порівняно з живописними зображеннями Беати Костелецької та 
Софії Тарнавської: (хоча і дотримано близькі стилістичні заса-
ди, однак немає умовності), образ княгині набагато емоційніший 
(частково свідчить про безпосередній контакт художника і моделі) 
[3, 21]. Так, перед нами постає жива людина – доброзичлива, 
привітна, впевнена у своїх вчинках. Про її інтелектуальність та 
релігійні вподобання свідчить відповідний атрибут – книга “Моли-
тослов славяно-русскій” (на думку П. Жолтовського мало пасує до 
цього образу, але виразно і недвозначно вказує на місце княгині 
в тодішній національній і культурній боротьбі) [5, 130]. Висновок, 
щодо загального змісту: художник у портреті Раїни Вишневецької 
втілив ренесансні гуманістичні тенденції, що поширились в Україні 
другої половини XVI – першої половини XVII ст. Коли переходити 
до безпосереднього аналізу строю княгині Раїни Вишневецької, то 
за П. Білецьким, тут спостерігається, що одна риса, яка вирізняє 
цю пам’ятку від портрету на якому зображено вбрання Беати 
Костелецької, а саме “… теплота і насиченість колориту” [3, 21]. 
Науковець це пов’язує з тим, що “… портрет Раїни не копія, а 
оригінал кінця XVI – початку XVII ст.” [3, 21]. Однак варто зазначи-
ти, що хронологічно портрети княгинь Вишневецької і Костелецької 
розділяють більше ніж півстоліття. З огляду на це цілком логічно 
тлумачити таку зміну колориту у зв’язку з новими модними 
тенденціями. Але, принагідно вкажемо, що вбрання Раїни суттєво 

відрізняється від костюмів, які набули популярності у той час, 
коли створювався портрет, так цілком вірно вказує П. Білецький: 
“… королева і дружини польсько-литовських магнатів близьких до 
польського двору в її часи одягались вже не так: в моду ввійшли 
пишні гофровані коміри [3, 22]. Цей факт, вірогідніше за все, у пер-
шу чергу пов’язаний з тим, якою саме особистістю була княгиня 
Раїна, а оскільки нам достеменно відомий її консерватизм у питан-
нях духовного життя людини, то гіпотетічно специфіка світобачення 
могла знаходити своє втілення і у «старомодних» вподобаннях 
стосовно деталей ансамблевості костюму. Останнє припущення 
підтверджує: порівняльний аналіз вбрання княгині Вишневецької 
з деталями строю Софії Тарнавської та Беати Костелецької: у всіх 
трьох випадках потрактування манжетів та комірців (верхнього 
одягу та сорочок) має багато спільних рис, зокрема, незначне гоф-
рування. Варто зазначити, що існує також певна спорідненість у 
вирішенні сорочок княгинь Раїни та Беати, наприклад вертикальні 
смуги розкішної вишивки [3, 22]. Стосовно головного убору княгині 
Вишневецької, то за П. Білецьким “… він майже такий, як у Беа-
ти…” [3, 22]. Однак з цим, на нашу думку, до кінця погоджуватись 
не варто, оскільки є цілий ряд суттєвих відмінностей серед яких 
наступні: форма берета Костелецької дещо геометризована, в той 
час, як оксамитовий, фіолетової барви головний убір Раїни оздо-
блено буклеподібними елементами (вірогідно, один з виявів перед 
барокової стилістики), окрім того Д. Антонович вважав, що останній 
це “… твердий капелюшок з аграфом і перами, що саме тоді ввійшов 
у моду в Західній Європі” [1, 324]. Замість сітки для волосся, як у 
Беати, на княгині Вишневецькій одягнута хустка, що фактично, на 
місцевий манер обкручена навколо голови та затуляє волосся, тоб-
то, за всіма ознаками має досить багато спільних рис з українським 
традиційним очіпком [1, 324]. З вищесказаного випливає, що голов-
ний убір княгині Раїни цілком правомірно може бути віднесений до 
унікальних зразків синтезу модних західноєвропейських тенденцій 
з українськими традиціоналізуючими особливостями.

Стосовно вбрання Вишневецької, то воно також, незважаю-
чи на вже зазначену спорідненість, має ряд відмінних рис, які 
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вірогідно пов’язані зі зміною моди (відносно специфіки строю Бе-
ати Костелецької і Софії Тарновської). Так, верхній одяг Раїни (за 
П. Жолтовським) кунтуш, що вирізняється нетиповим вирішенням 
крою та короткими рукавами [5, 128; 18,39]. Принагідно вкажемо 
– саме тут, у оздобленні застосовано своєрідне вишиття золотом, 
зокрема вжито рослинні мотиви (переважно, розквітлі пагони), 
які, загалом, наближені до традиційного українського орнамен-
ту, зокрема, у стилізації. Кунтуш вбраний на світло – синю сукню 
з овальним вирізом (на портреті Беати Костелецької ця деталь має 
форму наближену до прямокутника), через який видно сорочку 
(“кошульку”) з вишивкою блакитним шовком та мереживними ман-
жетами [5, 128]. Вбрання доповнюють коштовні прикраси, зокрема: 
на шиї намисто з відносно великих перлів (вірогідно, річкових) та 
невеликий ланцюжок з хрестиком (ця деталь викликає запитан-
ня, оскільки за своєю формою хрест відноситься до так званого 
папського, тобто, католицького різновиду, а не православного), 
а зверху, по сукні, розташовано золотий ланцюг тонкої ювелірної 
роботи, оздоблений рубінами [5, 128]. Варто зазначити, що зго-
дом, вже у часи бароко, близький за своєю специфікою стрій на-
буде поширення серед дружин козацької старшини, але приблиз-
но тоді ж відбудеться одна суттєва зміна – замість, до того часто 
вживаних, легких тканин (наприклад, шовку) будуть “важкі бро-
кати”, які відповідатимуть новим естетичним засадам [1, 324]. Од-
нак повернемось до вбрання Раїни Вишневецької: у комплексі всі 
складові підкреслюють індивідуальність княгині, і, що важливо, на 
відміну від двох попередніх проаналізованих пам’яток свідчать про 
рівнозначний, (а не фрагментарний) синтез західноєвропейської 
моди та рис українського традиційного одягу.

Наостанок звернемось до портретів, які зображають 
найвидатнішого представника роду Острозьких – князя Василя – 
Костянтина. З колом придворних художників польського короля 
пов’язано живописні пам’ятки, які вживаються для реконструкції 
дійсного вигляду князя, але оскільки вони відомі нам лише з копій, 
ймовірність внесення деталей невластивих оригінальному зобра-
женню є цілком вірогідною. На думку П. Білецького, найдостовірнішу 

інформацію про зовнішність князя Василя – Костянтина надає його 
прижиттєве зображення на медалі кінця XVI ст. (нині зберігається 
в Ермітажі, м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) [3, 20]. Сто-
совно цього зображення, з нього можна отримати тільки вірогідний 
вигляд верхнього одягу князя Острозького (оскільки медальєрне 
мистецтво не передбачає надмірної деталізації, то існує певна 
умовність), а саме жупану, виготовленого з дорогої орнаментованої 
привізної тканини (можливо, італійського походження) та оздо-
бленого коміром з хутра (бобрового, соболиного, лисячого чи 
куничого, встановити за відсутністю відповідного реалістичного 
відтворення мало ймовірно). Коли поступово переходити до живо-
писних портретів Василя-Костянтина Острозького, варто розпочати 
з пам’ятки XVII ст. (відомої завдяки, репродукції з книги ”Иллюстри-
рованная история Галичины” – Петроград, 1915), яка зберігалась у 
новомалинському маєтку князя і була втрачена [13, 312]. З цього 

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ГАЛИНА ХОРУНЖА
ПОРТРЕТИ КНЯЗІВСЬКОГО РОДУ ОСТРОЗЬКИХ...

Медаль 
із зображенням 

Василя-Костянти-
на Острозького. 

Кінець XVI ст. 
Санкт – Петер-
бург, Ермітаж.
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портрету достеменно можна судити тільки про головний убір, а 
саме: шапку з хутряним околишем, яка є майже аналогічною до 
давньоруських і додатково засвідчує про прагнення князя зберігати, 
навіть у вбранні, елементи старожитнього походження (ця риса 
зближує специфіку самоусвідомлення Василя-Костянтина з Раїною 
Могилянкою. Вірогідно, останнє також мало підкреслювати статус 
Острозького, як безпосереднього спадкоємця традицій київських 
князів. Стосовно зовнішнього вигляду Василя-Костянтина, то май-
же у всіх випадках (крім копії портрету, виконаної у XIX ст., що нині 
знаходиться у Львівському Історичному музеї), перед нами постає 
зовсім неідеалізований образ людини з “… різко позначеними ви-
лицями і вузькими очима” [3, 20]. Однак, незважаючи на це, цілком 

вірно зазначає Д. Антонович перед нами постає “… справжнє облич-
чя видатної людини Ренесансу, сина свого часу” [1, 323].

Тепер звернемося до вже згаданого портрета XVI ст. Василя-
Костянтина Острозького, відомого з копії XIX ст.. Стосовно пам’ятки 
варто зазначити наступне: хоч князь і зображений молодшим, аніж 
на інших зразках, особливості пропорцій обличчя свідчать про те, 
що це саме Василь – Костянтин [3, 20]. Окрім того, стрій князя близь-
кий до моди XVI ст. (також верхній одяг споріднений у своєму крої 
до жупана з ермітажної медалі). Щодо деяких неузгодженостей у 
антуражі портретованого (намальовані в руках монети, які зазвичай 
були атрибутом тогочасних лихварів, невиразне потрактування де-
талей вбрання), на думку П. Білецького, слід пов’язувати з станом 
оригіналу, за яким виконувалась копія [3, 20]. Тобто, вірогідно у 
XIX ст. оригінал настільки потемнів або ж були суттєві втрати жи-
вописного шару, що копіїст у вирішенні окремих частин портрета 
звертався до своєї уяви (можливо з зображенням монет художник 
пов’язав ідею меценатства князя Василя-Костянтина). На нашу дум-
ку, максимально логічною у цьому контексті є реконструкція П. 
Білецького стосовно початкового вигляду зображення Острозького: 
“Майже впевнено можна сказати це була коштовність схожа на ту, 
яку тримає у своїх руках Зигмунд Старий на вавельському портреті” 
[3, 20]. Існує також вірогідність того, що і у композиційному плані 
портрет Василя – Костянтина імітував королівський [3, 20]. 

Коли повертатись до аналізу вбрання князя Василя-Костян-
тина, варто відзначити, що головний убір сприймається, як силь-
но позначений тогочасною європейською модою, однак за своєю 
формою він дещо нагадує окремі давньоруські шапки. Вбрання 
оздоблене розкішними елементами вишивки з перлами, зокре-
ма, на швах становить у комплексі досить органічну структуру, 
так верхній одяг логічно продовжує елегантне “убранє”. Додатко-
во декоративний ефект посилює застосування пояса і хоч з – під 
верхнього одягу помітно тільки невелику його частину, однак на 
підставі цього можна зробити висновок, що вірогідно він виконаний 
з шкіри і оздоблений золотими (чи золоченими) пластинами, виго-
товленими вправним майстром. Принагідно зазначимо – специфіка 

Портрет 
Василя-
Костянтина 
Острозького. 
Копія XIX ст. з 
оригіналу XVI ст. 
Львів, Історичний 
музей.
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потрактування стилістики пояса гіпотетично пов’язана з існуючою 
на час виконання місцевою традицією, до складу якої входили і 
давньоруські риси (частково і переосмислення візантійського де-
коративно-прикладного мистецтва). Тобто, коли підсумовувати 
суто по художньо-стилістичних особливостях вбрання князя Ва-
силя-Костянтина Острозького, то можна відзначити, що тут чітко 
прослідковується домінанта західноєвропейської моди, а в той час, 
як впливи традиційного українського строю, загалом, і волинсь-
кого, зокрема, мають суто фрагментарний характер. Оскільки в 
попередніх пам’ятках, на яких зображався князь Василь-Костян-
тин ситуація складалась на користь національного, можна тлума-
чити таке, дещо нелогічне явище з позицій вже згаданої гіпотези 
П. Білецького про поганий стан збереження оригіналу, коли з ньо-
го малювали копію. В свою чергу, коли робити висновки по групі 
пам’яток, на яких зображено князя Острозького варто відзначити 
переважно, (у більшості випадків) традиційну стилістику, що 
знайшла своє відображення у особливостях крою, формотворчих 
та декоративних засадах вжитих у строї.
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НАСКЕЛЬНЕ СКУЛЬПТУРНЕ 
ЗОБРАЖЕННЯ ПОБІЛЯ С. УСТЕЧКО  

ТЕРНОПІЛЬСЬ-КОЇ ОБЛ.
Досліджуваний образ виявлено в гроті, що постав серед 

травертинових (вапнякового туфу) скель на правому березі р. 
Джурин1, на висоті приблизно 80 м над рівнем долини річки 
між селами Устечко та Нагоряни (на землях першого з них) 
Заліщицького району Тернопільської обл.2 Щоправда, до ви-
буху під час Другої світової війни скельне приміщення мало 
вигляд печери, яку місцеві селяни віддавна називають пе-
черою «Відлюдника»3. За своїм походженням це, імовірно, 
напівприродний, напіврукотворний об’єкт. Основу його скла-
ла, слід гадати, карстова порожнина, яку свого часу могли 
розширити, або, принаймні, підрівняти. Так чи інакше, але на 
поверхні стін і стелі приміщення подекуди лишилися сліди від 
каменотесних інструментів. За розмірами воно порівняно не-
велике – 2,5 м х 2 м х 2,3 м4 . Зображення міститься при його 
західній стінці, ліворуч від входу.

Основний об’єм скульптури виконано в техніці високого 
рельєфу (горорізьби) (іл.). Перед нами чоловіча півфігура, яку 
відтворено в профіль (з правого боку), зверненою у глибину 
грота (до вівтарної частини?)5. Вона наділена непропорційно 
великою головою, руки (повністю відтворена правиця, й част-
ково відтворена лівиця) – тонкі й дещо вкорочені, зігнуті в 
ліктях, їхні п’ястя об’єднані в молитовному жесті й притулені 
до грудей. Персонаж простоволосий. Пасма довгого волосся, 
що означені паралельними бороздами, і довгої бороди спада-

ють до самого низу фігури, повністю прикриваючи, поза-

ду, її спину, а попереду – груди й живіт. На лицевій частині 
голови риси обличчя майже не заціліли. Нижче опуклого чола 
між численними вибоїнами лише вгадуються (при боковому 
освітленні) западини-очиці (?), окремі залишки рельєфу носа 
(?), вусів (?). Постать – оголена, принаймні будь-які ознаки 
вбрання відсутні. Розміри скульптури порівняно невеликі. У 
висоту вона сягає 95 см, у ширину (в нижній частині) 40 см, 
глибина (висота) рельєфу дорівнює 20 см. Для збільшення 
об’ємності фігури, різьбяру-виконавцю довелося заглибити 
тло довкола неї, у результаті чого утворилася своєрідна ніша. 
Закінчується зображення вирубаною в скельній породі поли-
цею (шириною – 20 см), яка піднеситься на ~ 20 см над рівнем 
долівки скельного приміщення6. Щодо характеру формотво-
рення, то він відзначається насамперед цілісністю основного 
скульптурного об’єму. Останній постає перед глядачем доволі 
замкненим, компактним блоком. Деталі зведені до мінімуму, а 
ті що є (руки, волосся, борода) відтворено невисоким плоским 
рельєфом, а отже, невід’ємно від об’єму тулуба. Проробка пла-
стики окремих частин, деталей фігури переважно відсутня; їх 
представлено також узагальнено й спрощено. Лише на обличчі 
простежуються певні ознаки моделювання рельєфу форм, про-
те докладно охарактеризувати їх не дозволяють пошкодження: 
вибоїни, потертості тощо. Воднораз проробка поверхні зобра-

Горельф 
півфігури 
св. Онуфрія 
Великого. 
Грот побіля 
с. Устечко 
Тернопільської обл. 
(за: Артюх В., 2006)
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ження не є побіжною, вона здійснена достатньо ретельно. 
Такі прикмети формотворення й техніки обробки матеріалу, 
та ще в поєднанні з анатомічними невідповідностями натури, 
виказує в різьбяреві аналізованого антропоморфа наївного, 
мало професійного виконавця. Цей висновок є чинним попри 
незадовільний на загал стан збереженості зображення: виразні 
сліди корозії матеріалу – тріщини, розшарування, втрати по-
роди тощо. 

За свідченнями сільських старожилів скульптура відтворює 
образ преподобного Онуфрія Великого, а скельне приміщення 
(печера) слугувало чернечою келією, в якій ще перед 1939 р. 
мешкав монах-самітник7 .

Історіографія аналізованого скельного об’єкта на сьогодні 
обмежується буквально кількома позиціями, з яких більшість 
належить В. Артюху. Цей автор, приділивши пам’ятці чи не 
найбільше (з поміж інших дослідників) уваги, не дав, утім, їй 
однозначного історико-культурного визначення. Володіючи 
наведеною фактографією та будучи на загал обізнаним із 
вітчизняними зразками іконографії св. Онуфрія Великого, він 
припустив два можливі варіанти атрибуції названого зображен-
ня (як, до речі, й антропоморфа бушанського рельєфу), а саме 
як а) пізньосередньовічного образу того-таки св. Онуфрія Ве-
ликого; б) образу середини І тис. н. е. ранньослов’янського 
язичницького божества. Але урешті-решт дослідник схилився, 
до другого припущення, покликаючись на  «примітивність», 
«архаїчність» стилістики (подібно до бушанського образу) та 
гермоподібний вигляд названого зображення8. Таке судження 
підлягає, вочевидь, критичній оцінці, тим паче, що раніше нами 
вже було висловлене альтернативне визначення пам’ятки9. 

В. Артюх цілком слушно відзначив специфічність стилістики 
устечківського зображення. Однак, як і у випадку з бушанським 
рельєфом (на який названий автор неодноразово покликається 
в своїх атрибуціях)10, характер спрощеного, грубувато-умовно-
го формотворення аналізованого твору не наділений достат-
ньо виразними і однозначними прикметами певної історико-

культурної, стильової традиції, а тому не є цілком надійним, 
тим паче ведучим критерієм його слов’янської язичницької 
давності. Твори з подібним моделюванням скульптурних 
об’ємів трапляються серед фігуративних монументів, скажімо, 
і кочовиків раннього залізного віку (пор., наприклад, скіфський 
антропоморф кінця VIІ – початку VI ст. до н. е. з Середньої 
Наддніпрянщини, збірка НМІУ; другої половини VI ст. – першої 
половини V ст. до н. е. з с. Вознесенське Миколаївської обл.)11   
та розвинутого Середньовіччя (пор., наприклад, печенізький 
(?) антропоморф ІХ–Х ст. із Бердянська Запорізької обл., 
половецькі антропоморфи ХІ–ХІІ ст. з м. Ровеньки Луганської 
обл.; Бердянського історико-краєзнавчого музею; Донецького 
історико-краєзнавчого музею; Одеського археологічного му-
зею)12, і поміж різьб Нового часу та сучасності (пор., напри-
клад, образ Й. Схвенкфельда з рельєфного епітафіума (1553 
р.) з костелу с. Ocєк, пов. Любінський, воєвод. Нижня Сілезія, 
Польща; ту-таки фігуру св. Онуфрія другої половини? ХVIII – по-
чатку XIX ст. з Касперівців чи дерев’яну фігуру названого свя-
того початку? ХІХ ст. з Домбровського повіту Малопольського 
воєвод. Польщі)13. 

 З огляду на такий стан речей, надійнішими показника-
ми атрибуції слід визнати іконографічні риси зображення. 
Це тим очевидніше, що стан збереженості твору є, як вже 
відзначалося попереду, незадовільним, таким, що не сприяє 
цілком адекватній оцінці його стилістичних рис.

Такі іконографічні риси персонажа скульптури як оголеність, 
довгі борода й волосся, молитовно складені на грудях руки, – 
характерна прикмета для образного ладу саме християнських 
аскетів-пустельників, зосібна того-таки св. Онуфрія Великого. 
Аналогічні риси демонструють, зокрема, ті-таки касперівський 
і бушанський наскельні рельєфи. Крім цього, наразі слід зва-
жити й на профільну поставу фігури досліджуваного антропо-
морфна, а також на самий горельєфний спосіб різьби, які не 
притаманні для тримірного образотворення слов’ян-язичників, 



105104

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
РОСТИСЛАВ ЗАБАШТА
НАСКЕЛЬНЕ СКУЛЬПТУРНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПОБІЛЯ С, УСТЕЧКО...

принаймні зразків подібного представлення і втілення антро-
поморфних персонажів серед виявлених донині слов’янських 
творів дохристиянського часу немає. У світлі цих показників, 
устечківське наскельне зображення реально визнати за образ 
того ж таки св. Онуфрія. 

Цьому визначенню не суперечить й представлення пер-
сонажа у півфігурній подобі14, адже опріч зображень на по-
вний зріст чи навколішках християнське образотворення 
демонструє, принаймні з періоду розвинутого Середньовіччя, 
поясні й поколінні образи названого святого. Так півфігурна 
(поясна чи трохи нижча за поясну) подоба Онуфрія відтворена 
технікою стінопису над вівтарною аркою церкви Марії ХІ–ХІІ ст. 
в Кападокії (район Гереме, Туреччина), серед фресок ХІV ст. 
монастирської церкви св. Миколая на Ramaća (район Stragari, 
центральна Сербія)15, фресок 1389 р. монастиря св. Андрія 
на Матка (поблизу Скоп’є, Македонія)16, фресок церкви Спа-
са в Цаленджиха (Грузія) роботи Мануїла Євгеника 1384–1396 
рр.17, а також відтворена на нижньому полі ікони «Розпяття, 
з Деісусом і вибраними святими на полях» ХІІІ ст. із монасти-
ря св. Катерини на Синаї (Єгипет)18, вирізьблена на західному 
фасаді храму Пітареті 1213–1222 рр. у Грузі19. Поколінний об-
раз представлено на стеатитовій різьбленій іконці ХІV ст. зі 
збірки Галереї R. Temple20  та на нижньому регістрі другої стул-
ки різьбленого дерев’яного іконостасу-складня кінця XV–XVI чи  
XVI–XVII ст. з Кам’янця-Подільського, що зберігався в Церковно-
археологічному музеї при Київській духовній академії21. Поясні 
зображення Онуфрія знає і західнохристиянська іконографія. 
Прикладом може слугувати фреска (у картуші) роботи Джот-
то ді Бондоне в капелі Барончеллі базиліки Санта-Кроче 
(Флоренція)22, гравюра XVI ст. роботи Ханса Burgkmairа Стар-
шого  (початок? XVI ст. Німеччина, Збірка графіки Альбертіна, 
Відень)23, нарешті кілька відповідних образів-картин 
Хосе ді Рібери (1620, 1637, 1642 рр.)24 та інші. До речі, за 
іконографічним укладом твори двох останніх західних авторів 
(особливо робота Рібери 1620 р.) ближчі за іконографічним 

ладом до аналізованого горельєфу, ніж відповідні зображення 
візантійського культурного кола (пор. положення, властиво по-
ворот фігури, положення рук). Показово, що зображення фігур 
по пояс упродовж XVI–XVII ст. на теренах Речі Посполитої, зо-
крема й на теренах України, мали поширення й у світському, 
чи точніше – довколоцерковному мистецтві. Маємо на увазі 
встановлені в храмах епітафії та надгробки з поколінними 
чи поясними фігурами покійних. З-поміж найвідоміших на 
вітчизняних теренах – надгробок 1653 р. Адама Кисіля в церкві 
Успіння Богородиці с. Низкиничі (Волинська обл.)25. Останній 
приклад важать для теми як вияви певного контекстуального 
плану, певної загальної тенденції в тримірному образотворенні 
періоду раннього Нового часу, відомості про які  допомагають 
повнішому осмисленню теми, зокрема в з’ясуванні джерел 
іконографії аналізованого твору.

Урешті, пропонована атрибуція узгоджується, крім іншого, 
і з топографією (архітектурним контекстом) розміщення 
обговорюваної скульптури (у гроті, в ніші), і з усним пере-
данням місцевого люду. Жодних вагомих підстав (як на рівні 
іконографії, компонування і топографії самого зображення, так 
і супровідних археологічних матеріалів) для запропоновано-
го В. Артюхом зближення названого зображення з язичниць-
кими ідолами-гермами26 – немає. Щодо останнього різновиду 
доказів, то під час розчистки устечківського грота побіля на-
скельного зображення В. Артюхом були виявлені додаткові 
артефакти якраз християнського культу. Маємо на увазі кілька 
уламків круглої кам’яної скульптури. Описуючи їх, названий ав-
тор лише відзначив більшу реалістичність формотворення, і з 
цього огляду приписав їх іншому, пізнішому за часом появи вит-
вору27. Огляд цих уламків у фондах Львівського музею історії 
релігії, засвідчив, що більший із них є фрагментом оголеної 
ноги (напівзігнутого коліна з частиною стегна й гомілки), мен-
ший – фрагментом оголеної руки (зап’ястя з нижньою частиною 
долоні). Судячи за зовнішніми характеристиками уцілілих ча-
стин, перед нами уламки, найвірогідніше Розп’яття приблизно 
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півтораметрової висоти, яке, слід гадати, слугувало свого часу 
основним об’єктом культу мешканцю грота – відлюдникові-
монаху. 

Про конкретне датування аналізованого наскельно-
го горельєфу, з огляду на доступний нині фактаж, говори-
ти однозначно не доводиться. Для цього потрібні додаткові 
документальні свідчення, які можна отримати (хоча й не га-
рантовано) з архівних матеріалів, а також повномасштабних 
археологічних розкопок об’єкта. Заразом належність пам’ятки 
до новочасного періоду історії, найімовірніше до XVIII – початку 
XIX ст., не викликає особливого сумніву. На це недвозначно 
вказує, з одного боку, іконографічний тип зображення цього 
святого в подобі молільника, зокрема положення його рук, 
з другого – деякі  формально-технічні ознаки різьби, а саме 
висота її рельєфу, з третього – показники розвитку місцевої 
традиції наскельного різьблення, серед набутків якої є до-
статньо близькі аналоги аналізованій фігурі: бушанський та 
касперівський рельєфи, з четвертого – загальні показники 
історико-культурного розвою Тернопільщини, і ширше – регіону 
Середньої Наддністрянщини, зокрема особливості релігійного 
та мистецького життя краю, конкретно значне поширення 
культу преп. Онуфрія Великого, що виявилося в появі значної 
кількості образотворчих (малярних, графічних і скульптурних) 
утілень подоби цього ранньохристиянського сподвижника віри.    
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ЛЕВ СКОП
САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГОЛев СКОП

Музей«Дрогобиччина»
Дрогобич

САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

У колекції музею Національний заповідник «Софія Київська» 
зберігається  декілька кам’яних  саркофагів, створених ще 
за часів Київської Русі. Виготовлялись вони, очевидно, для  
представників високого духовенства і  представників княжого 
роду. Серед цих пам’яток найбільш знаним є саркофаг Ярос-
лава Мудрого.  Встановлений він у боковій наві собору Святої 
Софії. Він має, класично для таких пам’яток, видовжену прямо-
кутну форму і накритий віком з двосхилим дахом.  Бокові стіни  
та віко прикрашає різьблений рельєфний декор із християнсь-
кою символікою.

Щодо  атрибуції саркофагу Ярослава Мудрого та інших  
київських саркофагів думки вчених  не є одностайними. 
Дослідження цих пам’яток упродовж останніх ста років мають 
вагомі розбіжності. Це рівноцінно стосується як  часу, так і 
місця їх створення.  Також немає  конкретного визначення, в 
якому художньому осередку були створені ці саркофаги. 

Першим, хто провів  дослідження   саркофагів та інших 
пам’яток  різьбленої з каменю пластики, що походить з 
Софійського собору, був Д.В. Айналов, котрий опублікував свої 
роздуми ще у 1905 році [1, 10].

Подальші дослідження провадили чимало вчених.  Серед 
них розвідки Н.Макаренка (1927 р.) [2, 25], Каргера (1950 р.) [3, 
35]. Макаренко, керуючись узагальненим характером форм та  
різьбленого декору саркофага Ярослава Мудрого, вивів гіпотезу 
про повторне його використання у погребальних цілях. Він 

стверджував що даний саркофаг привезли з Константино-

поля, і він первинно був створений для якогось візантійського 
вельможі, а згодом, вже в ХІ столітті як непотріб був проданий  
київським князям. Автор відповідно задатував його VI –VII ст. 
Ця гіпотеза отримала подальшу підтримку у працях українських 
мистецтвознавців  Г. Логвина (1971р.) [7, 130] та З.Висоцького 
(1969 р.) [3, 55], котрі розширили цю версію, намагаючись на-
дати їй переконливого звучання.   

У 50-ті роки ХХ ст., зокрема, такі вчені, як В.Лазарєв (1953 
р.) [6, 127] та Ю. Нельговський (1959 р.) [9, 130] виконання 
різьбленої  пластики Київського собору, почали відносити до 
XI ст. Наступні дослідники або підтримували раніше сказане, 
або зосереджувались на ідеї імпорту саркофагів, висловлюючи 
щораз нові та відмінні уточнення щодо  часу і місця їх ство-
рення. Так, К. Шепар та А.Грабар вважали, що моделлю для 
київського саркофага були константинопольські зразки кінця 
X – початку XI ст., які імітували давньо-християнські саркофаги. 
Відповідно і час створення саркофага Ярослава Мудрого вони 
відносять до 1000–1037 рр. Датування першою половиною XI ст. 
має найбільше поширення і в сучасних розвідках, присвячених 
вивченню саркофага Ярослава Мудрого. Є праці, де особливу 
увагу приділено мові рельєфно-декоративної символіки, яка 
оздоблює стіни київських саркофагів (Д. Крвавич (1990 р.)). В 
його розвідках йдеться лише про символіку, загальноприйня-
тий час створення цієї пам’ятки ним не корегується і не бе-
реться під сумнів. А це значить, що дослідник  сприймав час  
створення саркофага  – ХІ ст. як очевидний факт.

Тут слід нагадати що найбільш серйозний  комплексний 
розгляд  київської пластики  здійснив Ю. Нельговський [9, 59]. 
Він виступив з ідеєю про одночасове виконання саркофагів і 
шиферних плит у храмі св. Софії. Цю ж думку підтримав і М. 
Койеч.

Але все ж, не можна погодитися з думкою цих вчених, 
стосовно датування  цих пам’яток ХІ ст.  А також з тим,  що 
різьбились ці твори в Константинополі. 

 На нашу думку жодне з наведених тверджень не є 
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остаточно переконливим для встановлення атрибуції  сарко-
фагу  Ярослава Мудрого.  Адже  декор  різьблених рельєфів 
саркофагу Ярослава Мудрого (та інших подібних пам’яток із 
Софійського заповідника) не відповідає стилістиці декоратив-
ного оздоблення, що мала місце у християнському мистецтві  
VI–VII ст. чи ХІ ст. Тож всі пам’ятки кам’яної пластики,  що похо-
дять з Софійського собору варто ще раз  розглянути в контексті 
історичних стилів  середньовічного візантійського та західно-
європейського мистецтва.

Аналізуючи форми декоративних елементів, що прикраша-
ють київські та чернігівські пам’ятки, можемо зауважити чима-
ло подібних елементів у різьбленнях з колишніх македонських 
храмів, виконаних у межах лише середини XII ст. У македонсь-
ких храмах  є аналогічне до Софії Київської  вирішення  вівтарної  
перегороди, подібне різьблення на панелях  та кам’яних 
гробівціях. Тому можна висловити припущення що  київська 
різьблена пластика в комплексі – саркофаги, архітектура 
вівтарної перегороди та  панелі – були створені у  середині ХІІ ст.  
Їх могли різьбити або запрошені у Київ  македонські майстри, 
або  місцеві, котрі перейняли у македонців їхню майстерність 
чи працювали під їхнім керівництвом. Така спорідненість не 
була у ті часи випадковою, адже майстри з Афону були частими 
гостями та консультантами  при оздобленні святинь в Київській 
Русі. А культура Македонії в середині ХІІ ст.. переживала не-
абиякий розквіт. Відтак солунські майстри цілком могли бути 
залучені до оздоблення київських святинь.

За словами В. Лазарева, було б помилково пов’язувати по-
яву пам’яток монументального мистецтва в Київській Русі лише 
з Константинополем. Нема сумніву, що для Києва твори бал-
кано- афонського мистецтва мали не меншу привабливість, 
ніж рафіновані константинопольські столичні зразки.  Київська 
Русь мала бути багато в чому зобов’язана Афону. Не випадко-
во в текст Києво-Печерського Патерика потрапила відомість, 
що Печерський монастир мав благословення «Святої Гори». 
Про цей активний зв’язок з Афоном свідчить факт придбання в 

кінці XI ст. вихідцями з Києва та Чернігова монастиря Кванлургу 
на Афоні. Поряд з Афоном тісний зв’язок був і з Салоніками. 
Київський Вишгород, акцентуючи свою тягу до цього центру 
Македонії, прагнув себе називати «Селунь». В Салоніки через Га-
лич та Володимир-Волинський ішли шляхи з Чернігова. Художня 
культура Салонік  користувалася успіхом і в інших містах Русі.

Оформлення інтер’єру Київської Софії в основному 
відповідало оформленню тогочасних храмів Візантійської 
імперії. Починаючи з  середини XII ст. в мистецтві Східної церкви  
популярним  стають мармурові вівтарні перегороди,  важливим  
елементом інтер’єру й екстер’єру – мармурові, декоровані орна-
ментом плити. Такі плити застосовували і в побудові вівтарної 
перегороди. Їх ставили на рівень підлоги храму між колонами, 
вгорі над якими знаходився темплон. Така архітектурна форма 
була  предтечею дерев’яних українських іконостасів.

Різьблені з мармуру  плити, що були складовою частиною 
вівтарних перегород дотепер збережені в Софії Київській. Їх, 
після чергової реконструкції іконостасу у більш пізній час, по-
вторно використали як перегороди на хорах. 

Декоративні плити використовували  для відмежовування 
певної частини в храмі – не тільки для відгородження вівтарної 
частини від нави, але і для пресвітерію або хорів (римська церк-
ва Марії Маджоре, святого Климента та ін.) Такими ж плитами 
декорували довкілля амвону (храм Святої Софії в  Салоніках 
[10, 64]). В екстер’єрі їх могли  вмуровувати для декоративно-
го оздоблення стін (східний та західний фасади храму Панагії 
Горгоепікос (Мала Митрополія) в Афінах ХІІ ст. [10, 180]).

Розглянемо порівняльний аналіз київських плит з македонсь-
кими, котрі мають найбільш показовий для цього типу пам’яток 
різьблений декор. Наприклад – плиту з символами підводного 
царства з Софії Київської, та плиту з символами небесного цар-
ства з церкви св. Пантелеймона в Нерезі (збудованій у 1164 р.). Ці 
дві плити об’єднує один художній підхід у характері різьбленого 
декору. Композиція в обох зразках розміщена у прямокутни-
ках. Всередині кожного з них знаходяться прямокутники ще 
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меншого розміру. В обох випадках вони між собою об’єднані 
рельєфними смугами. По центру кожної зі сторін прямокутника 
є стебло, що виростає з рельєфної смуги. Воно перекривається 
таким же півколом із сусіднього прямокутника. Це лінійне пе-
реплетення з півколами – основний спільний елемент у обох 
пам’ятках. Цікаво, що на київському експонаті майстер пере-
дав зображення двох видів риб. Окрім них, тут також зображені 
раки. Між цими водяними символами є символ заспокоєння та 
миру – розетка із сердечками. На нерезькій плиті художник зо-
бразив представників небесного царства – птахів.

      У розетках на нерезькій плиті – символи сонця – солярні 
знаки. Їх вирішення Можна порівняти із аналогічними за харак-
тером виконання круглими знаками, що прикрашають  ряд плит 
з колекції Софійського заповідника. 

       Декор кам’яної плити з церкви св. Пантелеймона в 
Нерезі доповнює зображення двох кипарисів. Аналогічне 
вирішення форми    цієї рослини – символа  безсмертя бачи-
мо на київському саркофазі  Ярослава Мудрого. Хоча рисунок 
стилізованого кипариса на саркофазі Ярослава Мудрого набага-
то вищий та з пагінцями від обрубаного гілля. Схожі кипариси  
вирізьблено й на іншому київському саркофазі, який походить 
з Десятинної церкви. 

Така подібність стилістики різьби та вирішення форми 
окремих елементів вказує на те, що всі розглянуті пам’ятки 
виконували приблизно в один час різні майстри, котрі вийшли 
в з одного мистецького середовища. 

На саркофазі  Ярослава Мудрого гілля кипарису виростає 
з-за чотирираменного із заокругленими краями хреста. Таких 
прикладів ніде не можна побачити, це – індивідуальне тракту-
вання майстра-скульптора. В той час, на саркофазі з Десятинної 
церкви проросле гілля вирішено більш традиційно.

           
 Можна також провести порівняльний аналіз різьблень  

київських пам’яток із іншими македонськими зразками. Фасад 

церкви  Панагія Горгоепікос (Малої Митрополії), збудованої в 
XII ст. в Афінах [10, 180]  прикрашають різьблені орнаментальні 
кам’яні плити. Вони за формою і характером різьблення декору 
аналогічні із пам’ятками Києва та Чернігова. Їх об’єднує спільна 
стилістична манера, характерна  мистецтву одного часу.  

 Як бачимо, зазвичай, грецькі митці всі композиції 
розміщували в прямокутниках. Накривку саркофага Яросла-
ва Мудрого художники «розбили» на кілька прямокутників 
із самостійними композиціями. Декоративні плити з фасаду 
Митрополії  теж мають форму прямокутника,  у котрий закомпо-
новано  ромб. Зліва і справа, при краях цього ромба розміщено 
по два кола вгорі і внизу.   Ці кола побудовані за тим же прин-
ципом, що і на плиті з Нерезі та Києва – одна зі сторін ромба не 
закінчується прямою лінією, а  закручується в коло. В центрі 
ромба знаходиться  ще одне більше коло.  На його поверхні за 
тим самим принципом побудови розміщено чотири переплетені 
між собою маленькі кола. Аналогічний за характером орна-
ментики  з незначними відміннстями є декор на ряді плит із 
Софійського заповідника у Києві. У київських рельєфів у центрі 
великого кола бачимо розетку, якої немає на афонській плиті, 
натомість, тут розміщено хрест, що цілком логічно з огляду на 
те, що дана плита знаходиться над входом до церкви. Різниця 
полягає ще й у плетінці, яка відходить симетрично у два боки 
від кола – це творча знахідка тих майстрів, які створювали 
рельєф для Києва. 

Розети із солярними знакам – символами сонця є особливістю 
київських саркофагів. Вони зображені на накривках сарко-
фагу Ярослава Мудрого та саркофагу з Десятинної церкви. У 
візантійських зразках такий елемент відсутній. Проте елементи 
плетінки тут аналогічні до плити з Нерезі.  

Елементи переплетених між собою ромбів та кіл, які бачимо 
на плитах і саркофагах середини XII ст. –  результат циклічного 
відродження візантійської культури V–VI ст. Подібні орнаменти 
з’явилися на теренах Візантійської імперії під впливом іранської 
культури в період, коли Візантійська імперія поневолила части-
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ну іранських територій у 561 р. Тому вищезгадані декоративні 
елементи заполонили творчі пошуки візантійських митців. Вони 
були не тільки на плитах, а ще й на мозаїчному декорі підлог 
ранньо-візантійських храмів, серед яких можна навести для 
прикладу підлогу храму в Херсонесі. 

На плитах виконаних через шістсот років – вже у XII ст., ба-
чимо аналогічний геометричний декор, що складається із пере-
плетених ромбів та кіл (амвон у храмі св. Софії в м. Солуні, 
плити із Софійського собору у Києві та храму в м. Нерезі).  

На ряді київських пам’яток, та на центральній плиті амвону 
з Солуня розміщена композиція з розквітлим хрестом, який за 
твердженням Н.Покровського, мав особливе поширення у XII 
ст. 

Аналогічний характер виконання можна також побачити 
на двох різьблених плитах, які тепер знаходяться в підлозі 
біля вівтаря у храмі Софії в м. Охриді. Як вказує Кондаков, 
ці плити походять із розібраного амвону в даному храмі. Чи 
був колись амвон у храмі Софії Київської? Можливо. Близь-
кою за стилістикою до плит з Охрида є шиферна плита з Софії 
Київської. 

На цих плитах використано один композиційний підхід. Це 
плетінка котра утворює композицію із ряду великих кілець, що 
з’єднані між собою та із прямокутною рамкою довкола меншими 
кільцями – петлями. Цей елемент ще називають візантійським 
розводом. У великих колах вміщені різні зображення: орли – 
символ імператорської влади Візантії (у плитах із Охриду), хре-
сти (у плитах із Салонік), чи солярні знаки (у київських плитах).

У одній із київських плит – розетки, які бачимо також на 
саркофазі з Десятинної церкви. Порівнюючи дві солунські пли-
ти і київську, можна побачити, що київська плита більше заван-
тажена плетінчастими елементами. 

Солунські та київська плити схожі не лише композиційною 
побудовою рисунку, а й технічним виконанням різьби. Краї пе-
реплетень обмежовані тут не одиночною, а подвійною лінією. 
Це створює візуальний ефект більш об’ємного малюнка. Такий 

специфічний прийом свідчить про приналежність майстрів до 
однієї художньої школи чи осередку.   

Саркофаг князя Ярослава Мудрого  безперечно є взірцевою 
пам’яткою пластики, сер. XII ст. З огляду на всі інші саркофаги, 
котрі збереглися до наших днів, слід сказати, що виготовив 
його першокласний майстер, який мав свій яскраво вираже-
ний творчий почерк. Загальна форма саркофага нагадує хра-
ми античного грецького мистецтва. Це й спонукало окремих 
дослідників датувати його VI-XI століттями.

Римські храми для поховань, де зберігали урни з прахом 
померлих називалися колюмбаріями. Це був будиночок з двос-
хилим дахом, фасад якого прикрашали дві колони або стов-
пи з антаблементом. Згодом у греко-римській погребальній 
традиції ці форми у зменшеному розмірі було перенесено на 
саркофаги.

Накривку саркофага Ярослава Мудрого прикрашають чоти-
ри акрифолії, які перейшли сюди з давньогрецьких і римсь-
ких храмів. Поява акрифоліїв на саркофазі київського князя 
Ярослава – це відродження традицій ранньо-візантійського 
мистецтва Юстиніанівського періоду. Циклічне відродження 
декоративних форм  попередніх епох є цілком зрозумілим і 
закономірним культурним явищем. 

На торцевих сторонах накривки гробу князя Ярослава по 
центру зображений лавровий вінок, як картуш із монограмою 
Ісуса Христа. Внизу вінок обплітає стрічка, що простягається до 
хрестів обабіч картуша. 

Такий символ виник також у добу першого розквіту 
візантійського мистецтва. Тільки, як правило, його тоді 
розміщали не на торцях, а на лицьовій довшій стороні 
саркофагів, або зверху на накривці, як печать гробу.

Аналогічно монограму оточували вінком, від яко-
го відходили стрічки – символи початку і кінця життя, що 
закінчувалися сердечками –символами ласки Божої.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕВ СКОП
САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 Для прикладу можна згадати саркофаг Барбаціяна в Равені, 
фрагмент саркофага з університетської музейної колекції в 
м.Осло та ряд інших саркофагів VI ст. Символічна монограма  
Христа завжди була присутня на саркофагах незалежно від 
еволюції їх розвитку. Цю еволюцію можна прослідкувати на 
деяких візантійських мозаїках з XI ст. в сценах «Сходження в 
пекло». Художники переносили на мозаїку зображення того-
часних саркофагів вельмож. Тому й не дивно, що зображення 
хризми у вінку перевитому стрічкою постає на гробницях вос-
креслих царів, пророків та праотців у сцені «Зішестя до пекла». 
Два таких саркофаги – окремо для царів та для пророків  зо-
бражено на мозаїці 1042–1056 рр. в церкві Неа Моні, Хіос. Якщо 
у цьому прикладі декор із хризмою був на саркофазі царів та 
пророків, а гробівець Адама та Єви був скромно чистий, без 
декору, то в іншій сцені «Сходження в пекло» першої чверті XI 
ст. в монастирі Хосіос Лукас в Фокіді знаком ХІРО прикрашено 
гробниці Адама і Єви, а не пророків та царів.

Характеризуючи саркофаг Ярослава Мудрого треба ска-
зати, що його пластичне вирішення виконано на високо-
му професійному рівні майстром що добре орієнтувався у 
тенденціях сучасного йому мистецтва. На цій пам’ятці  немає 
перевантаження площини плетінковими  орнаментами. А ха-
рактер різьбленого декору вказує, що  виконав його майстер, 
виходець із  художнього середовища міста  Солуня. Шкода, що 
йому не вдалося докінчити різьблення на тильній стороні сар-
кофага. 

   
 Саркофаг з Десятинної церкви, на відміну від саркофага 

Ярослава Мудрого має більше елементів декору, подібного до 
різьблених плит із Київської Софії. Тобто його виконував інший 
майстер, але виходець із того ж  мистецького середовища, що 
й різьбяр саркофага Ярослава Мудрого.

Обидва саркофаги своєю пластикою пов’язані з уцілілим 
донині різьбленим тяблом іконостасу Софії Київської. На цьо-

му тяблі бачимо аркатуру зі ступінчастими базами під колони, 
як на княжому саркофазі з Десятинної церкви та рослинне 
символічне зображення в просторі кожної арки. Тут є почерго-
ве зображення в одному ряді гілок кипарисів та символів сон-
ця. Немов різьбяр захотів виставити в один ряд всі символи, 
котрі зустрічаються на саркофагах та шиферних плитах Києва. 

Відносно строгим є зображення пророслого хреста на 
бічній стінці саркофага з Десятинної церкви. Можна сказати, 
що цей мотив був дуже популярним у цей час. Пророслі хрести 
прикрашали не тільки саркофаги, амвони, пределли вівтарної  
перегородки, вони збереглись і на фрагментах капітелей із 
Софії Київської. Аналогічно вирішені хрести спостерігаємо і на 
фрагментах фресок другої пол. ХІІ ст. на фасаді Софійського 
собору. 

На капітелях із Софії Київської із пророслим хрестом 
композиція прикрашена акантовим листям.  Аналогічно 
вирішений мотив зі стилізованим акантовим листям можна по-
бачити ще на цілому ряді різьблень XII ст., створених на Бал-
канах.

Стилізація акантового листя мала дуже широке викори-
стання при вирішенні  капітелей корінфського ордеру. Серед 
численних прикладів можна згадати капітель VI ст. з колекції 
університетського музею м.Осло, або ж із деяких храмів Кон-
стантинополя. Отже, цей момент слід розглядати як чергове 
відродження елементів декору Юстиніанівської епохи. Тут 
можна згадати модуль стилізованого аканту на рельєфах з об-
разами св. Петра і св. Павла з церкви Чепинської фортеці біля 
с. Даркова (Болгарія), на арці та капітелях рельєфу з постаттю 
св. Георгія з Ермітажу, тощо. 

Водночас хочеться згадати ще раз храм в м. Нерезі. Окрім 
мармурової плити з «небесним царством», тут нас зацікавив 
різьблений декор на обрамленні фрески з постаттю св. Панте-
леймона, виконаний у 1164 р. Пластика стилізованого аканто-
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вого листя на капітелях та верхньому карнизі є аналогічною за 
характером форм і лінійним вирішенням до капітелей, які ко-
лись прикрашали мармурове тябло в іконостасі Софії Київської. 
За наявності такої великої кількості збережених мармурових 
деталей слід провести остаточну реконструкцію первинної 
вівтарної перегороди в храмі Софії Київської, яку розпочав Ю. 
Нельговський, котрий реконструював лише нижню частину пе-
регородки. 

  
В мандрівних описах П. Алепського є згадка про хрещальню 

у храмі св.Софії, яку він бачив у баптистерії. За його словами 
ця хрещальня була мармурова, у вигляді півкруглої чаші. Вона 
мала накривку, та була прикрашена різьбленим декором з хре-
стами. Подібні хрещальні збереглися донині як серед пам’яток 
давнього візантійського, так і серед зразків романського ми-
стецтва. Очевидно,  хрещальня для Софії Київської була вико-
нана в     той самий період, що і вся інша пластика в соборі, а 
саме в другій половині  ХІІ ст. 

Наведені в статті аналоги дають певні підстави вважати, 
що різьблення на камені з київських  храмів, виконувалося під 
безпосереднім керівництвом македонських майстрів, яких мог-
ли запросити у Київську Русь для відбудови київських храмів.

Адже в другій половині XII ст.  після трьох руйнівних набігів 
на Київ військ Андрія Боголюбського, його військом разом із 
загонами татар було сильно пошкоджено  інтер’єр Софійського 
собору  і Десятинної церки. Відтак у київських храмах проводи-
лись значні ремонтні роботи та створення нового оформлення 
інтер’єру. Відновлення  інтер’єрів головних київських святинь 
і спонукало до  створення ряду княжих саркофагів включаючи 
головний для праху Ярослава Мудрого у Софії Київській. Також 
до   середини  ХІІ ст. слід  віднести і  час створення стінопису  
на стінах  баптистерію та веж що ведуть на хори,  як і вважав у 
свої працях В. Лазарєв.

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕВ СКОП
САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Мармурова плита. Х – XI 
ст. З Константинопо-
ля. Музей мистецтв 
Метрополітен, Нью Йорк.

Фрагмент вівтарної пере-
городи з мармуровою пли-

тою та темплоном. XII ст. 
Монастир Sagmata, Теби 

(Фіви), Греція.

Шиферна плита. XI ст. 
Софіївський собор, Київ.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕВ СКОП
САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Мармуровий саркофаг 
Ярослава Мудрого. XI ст. 
Софіївський собор, Київ.

Шиферний саркофаг (зва-
ний Княгині Ольги ). XI cт. З 
Десятинної церкви в Києві.  

Мармуровий саркофаг Ярослава Мудрого. XI ст. 
Софіївський собор, Київ. (Деталь)

Мармуровий саркофаг. XI ст. Софіївський собор, Київ. (Деталь)

Шиферна плита. XI ст. 
Софіївський собор, Київ.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕВ СКОП
САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Шиферна плита. XI ст. 
Софіївський собор, Київ.

Шиферна плита. XI ст. 
Софіївський собор, Київ.

Шиферна плита. XI ст. 
Софіївський собор, Київ.
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Олена БАКОВИЧ
Львівська національна академія мистецтв

ТЕНЕДЕНЦІЇ СТИЛЮ РОКОКО 
В БОЙКІВСЬКІЙАРХІТЕКТУРІ 

НА ПРИКЛАДІ ЦЕРКВИ СВ. МИКОЛАЯ 
З СЕЛА КРИВКИ

Важливу нішу в українській культурі займає дерев’яна 
архітектура. Особливо різноманітним і цікавим є храмове 
будівництво. Незважаючи на те, що дерев’яна архітектура є дуже 
давньою, зацікавлення нею та дослідження почались лише 150 
років тому.

Вперше серйозно віднісся до дерев’яної архітектури, як до 
твору мистецтва Ігор Грабар, котрий займався її дослідженням 
і вперше опублікував такі пам’ятки. Це був перший крок у 
дослідженні дерев’яного будівництва, який спричинив подальше 
зацікавлення ним і дослідження. Також свій внесок у дослідження 
цього виду архітектури додали і інші науковці та мистецтвознавці, 
зокрема, такі як В. Залозецький, Височинський, М. Драган, П. 
Жолтовський. Важливим кроком також було відкриття музеїв 
народної архітектури та побуту під відкритим небом у Львові, 
Києві, Переяславі-Хмельницькому, Ужгороді та ін.

Розвиток дерев’яного храмового будiвництва в певнiй мiрi 
знаходиться пiд впливом стилiстичних тенденцiй, зокрема, готи-
ки, ренесансу, маньєризму, бароко, рококо, класицизму, на що 
ми і звернемо увагу. Однак цi впливи торкнулися лише пластич-
ного трактування окремих деталей зовнiшньої форми храмових 
споруд й не позначилися на планувально-просторовiй органiзацiї 
їх внутрiшньої структури, тобто не вплинули на типологiю храмiв. 
Для певних територій вже були характерними свої типи храмів 
і кожен новий стиль накладався на вже характерний вид церк-
ви. Таким чином відбувався синтез, який виявляв особливості 
дерев’яного будівництва характерні для певного регіону. Таким 
чином  вплинув на бойківську архітектуру і стиль рококо.  

ОЛЕНА БАКОВИЧ
ТЕНДЕНЦІЇ СТИЛЮ РОКОКО В БОЙКІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ.. .

Стиль рококо виник у другій чверті 18 ст. і був поширений у 
всій Європі, в тому числі і в Україні, але вже у другій половині 
18 ст. Його вплив ми можемо бачити у всіх видах мистецтва, в 
тому числі і на прикладі мурованої та дерев’яної архітектури. Сам 
стиль рококо бере свій початок з китайської культури, яка тоді 
була досить екзотичною і популярною у всій Європі. Саме тому 
ми можемо побачити схожість певних елементів між українською 
рококовою і китайською дерев’яними архітектурами. Такою 
собливістю є схили і заломи дахів, які нам нагадують китайські 
пагоди. В основі стилю рококо лежить овал на основі якого буду-
ються всі лінії, і тому навіть заломи та схили дахів не є рівними, а 
трохи увігнутими до середини.

«В основі церкви лежать три зруби, укладенi у напрямку схiд 
— захiд, з яких середнiй зруб за параметрами бiльший і які утворю-
ють класичний тип української тризрубної церкви з вiдповiдними 
примiщеннями — вiвтар, нава, бабинець.»[4, с.61] Також до се-

Кривки, ц. св. Миколая, 1795 р., світлина М. Драгана 1729 р. до 
переносу у Львів зі збірки НМ №55,  за реп. [3, 111, рис.146]
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реднього зрубу з пiвденного й пiвнiчного бокiв могли прибудо-
вувати ще по одному зрубу, тоді утворювався п’ятизрубний або 
хрещатий храм. Але для дерев’яної архітектури бойківщини доби 
рококо характерними були тризрубні та триверхі в плані храми.

«Урiзноманiтнення об’ємного та пластичного вирiшень хра-
мових споруд досягалося стилiстичним трактуванням верхiв та 
їх кількістю, влаштуванням опасань, пiддашкiв, галерей, ганкiв 
тощо. Зокрема, над бабинцем, iнколи з частковим напуском над 
простором нави, зводились хори. В окремих випадках примiщення 
над бабинцем мали вихiд на вiдкриту галерею, що влаштовува-
лась навколо захiдного зрубу.»[5, с.123]    

У процесi створення нових споруд iз накопиченням досвiду 
розвивалися й удосконалювалися не тiльки зовнiшнi форми 
храмiв, збагачувалася й органiзацiя внутрiшнього простору цер-
ковних споруд. 

Значних успiхiв у спорудженнi храмiв досягли бойкiвськi 
будiвничi. На Бойкiвщинi у другій половині 18 ст. набули поширен-
ня тризрубнi триверхi храми. Розвинутi завершення зрубiв у формi 
численних заломiв — характерна ознака бойкiвських дерев’яних 
церков рококо. Одним із найдовершенiших зразків бойкiвських 
храмiв є Миколаївська церква з с. Кривки на Турківщині, споруд-
жена 1763 року яка є і яскравим прикладом впливу стилю рококо 
на дерев’яну архітектуру. У 1930 роцi у зв’язку з тим , що у селі 
було збудовано нову церкву, будiвлю старого храму, стараннями 
митрополита Андрея Шептицького, перенесли до м.Львова. Ця 
церква — дерев’яна, тридільна, з квадратними зрубами бабинця, 
нави та апсиди. Має три верхи, увінчані маківками, кожний — з 
чотирма заломами. Над бабинцем розміщена галерея дзвіниці. 
Широке опасання на різьблених кронштейнах, оздоблені різьбою 
двері. Інтер’єр храму прикрашає різьблена арка між бабинцем та 
навою. В композицiї об’ємiв домiнантна роль належить централь-
ному зрубу, який завершується восьмигранним наметовим по-
криттям з чотирма заломами. Боковi зруби вiнчають восьмиграннi 
завершення теж з чотирма заломами. Над бабинцем влаштована 
галерея. Широке пiддашшя та каскад уступiв верхiв створюють 
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ритм горизонтальних членувань. 
«Цей тип храму ніде в Європі і в світовій архітектурі не має 

таких оригінальних форм, як в Україні, зокрема на Бойківщині. 
Походження цих об’ємнопросторових форм бойківських церков 
дослідники пояснюють різними джерелами ... Водночас вони 
стверджують, що триверхі церкви можна побачити на мініатюрах 
«Ізборника Святослава» 1072 року і Київської «Псалтирі» 11 ст. 
У давніх українських колядках також співається про «церкви з 
трьома верхами.» Тридільність властива також для пам’яток 
українського мурованого будівництва 13, 14, 15 ст. Але, як би це 
не було, бойківський будівничий створив свої традиційні форми 
трикамерної церкви. Цей поділ на три приміщення підтверджується 
вимогами Літургії: в західній частині церкви, так званому бабинці, 
стояли жінки і просто захожі, в наві відбувалося богослужіння, 
вівтар, як і в інших церквах, був відгороджений царськими і дия-
конськими вратами і мав спеціальне приміщення.»[1, с.26]

Але церква св. Миколая з с. Кривки є найбільш презентабель-
ною для стилю рококо. Як було вже сказано, для стилю рококо 
характерні тридільні і триверхі церкви, але завершення можуть 
бути різними. Характерними для Бойківщини є завершення з за-
ломами, як у ц. св. Миколая з с. Кривки, хоча часто зустрічаються 
у рококо і шатрові завершення, як у ц. св. Миколая 1776 р. з Турки 
Долішньої [3, с.691] чи ц. св. Михайла 1745 р. з с. Ужок. У за-
карпатських церквах дахи рококо відрізняються від бойківських 
тим, що над бабинцем у перших є вежа, а на ній можуть бути 
заломи, завершення і елементи цибулястої форми є овальни-
ми. В лініях церков ми можемо прочитати як прогини ліній, так і 
овальні елементи. Часто у вежах були дзвіниці і зовнішні відкриті 
галереї — ц. св. Миколая 1759 р. з с. Свалява — Бистре, ц. 1794 р. з 
с.Чорноголов’є. А ще церкви Закарпаття особливі тим, що не зва-
жаючи на загальну особливість церков рококо бути тридільними 
і триверхими, церкви цього регіону зустрічаються дводільними і 
триверхими. 

Якщо у бойківських церквах завершення не дуже відрізняються 
за висотою — центральне завершення вище, а бокові нищі — то 
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у закарпатських церквах висота завершень зростає зі сходу на 
захід, тобто найнижче завершення буде над святилищем, а над 
бабинцем — найвище.

У церкві з с. Кривки опасання над входом розширюється, його 
підпирають фігурно різьблені колонки. Форма колонок утворена 
на основі овалів і є характерною та використовувалася як у гале-
реях так і опасаннях у церквах як Бойківщини, так і інших регіонах 
Західної України. У даному випадку ми маємо ще відкриту гале-
рею другого поверху, яка огортає бабинець з трьох сторін. Навіть 
вирізи арок виконувались під впливом рококо і мають форму 
півовалу.

Завершення із заломами є восьмигранне як у ц. св. Миколая 
з Кривки, якщо ж завершення шатрове, то до самого верху фор-
ма зрубу не змінюється. Завершення у ц. з Кривки  увінчується 
сліпим ліхтарем, без вікон, що також є особливістю стилю рококо 
на Бойківщині — ц. св. Миколая з Турки Долішньої, ц. св. Кузь-
ми і Дам’яна з с. Пиняни 18 ст. [3, с.537] Для церков рококо на 

Закарпатті, на приклад, не характерні завершення ліхтарями, 

а це може бути шатрове завершення як ц. у с. Чорноголов’є чи ц. 
с. Канора [2, с. 262]. Якщо для церков Бойківщини другої полови-
ни 18 ст. найхарактернішим є один тип завершень — ліхтарями, 
то для закарпатських церков немає чітко визначеного одного типу 
характерних завершень, а їх різноманітніcть є більшою і включає 
в себе приклади з різних регіонів Західної України.                   

Виявилось, що замовник визначав розмір центрально-
го приміщення — нави, будівельник же брав його за основу. 
«В церкві з с. Кривки половина діагоналі нави (4,5 м) дорівнює 
довжині бабинця. Цей розмір був вихідним і для вівтаря. Маючи 
довжину бабинця і нави, можна було визначити висоту нави (11,05 
метрів). Уся довжина будівлі — від виходу до східної стіни вівтаря 
— дорівнювала загальній висоті середньої бані. Співвідношення 
розмірів Кривківської церкви найбільш точне, класичне. Чітка 
система пропорціювання дала можливість створити завершений 
художній образ споруди.» [1, с. 28]

Іконостас повторює форму підкупольного простору нави. 
Внутрішнє просторове багатство підкреслюється грою світлотіней, 
зумовленою розташуванням джерел світла. Маленькі віконця 
освітлюють тільки наву, творячи контраст із затемненим бабин-
цем. Над навою — хори, продовження яких із-зовні набирає форми 
галерейки. На ній виступали церковні співаки. Взагалі, збільшення 
площі церкви за рахунок другого поверху — просторих хорів — 
дуже древній прийом, започаткований ще в період Київської Русі.   

Сьогодні на Бойківщині налічується понад 250 дерев’яних 
храмів. Своїми формами Миколаївська церква  з с. Кривки.  
подібна до церков в селі Маткові [3, с.116] та сіл Нижнє Висоцьке 
[2, с.245] і Комарники [3, с.407]. Але все ж кожна церква має свої 
особливості, хоча відмінні риси за загальної схожості роблять їх 
унікальним твором дерев’яної архітектури.    

Навiть побiжне ознайомлення з пам’ятками традицiйної 
дерев’яної храмової  архітектури України дає впевненiсть у тому, 
що це унiкальний пласт національного культурного надбання, в 
якому закарбувалася багатовiкова iсторія та культура народу, 
його традицiї та звичаї. Вони є визначними творiннями людської 

Турка Долішня, ц. св. Миколая, 1776 р., 
рисунок М. Драгана 1920-ті рр. НМ №810, за реп. [3, 691, рис.895а]
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цивiлiзацiї й заслуговують на свiтове визнання.  
Вiдродження української нацiональної культури, її духовностi 

вiдбувається через глибоке осмислення давнiх традицiй на-
роду. Важливим джерелом цих традицiй, їх корiнням є об’єкти 
народної творчостi i, зокрема, пам’ятки дерев’яної храмової 
архiтектури. I хоча час невблаганний все ж окремi з цих споруд 
збереглися до наших днiв у своїх автентичних формах, i в силу 
багатьох iсторичних обставин цi релiкти залишилися хранителя-
ми найдавнiших i глибинних традицiй українського  храмобуду-
вання національної культури. 
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 na Uniwersytecie im. kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 
Polska

Wpływy sztuki chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu na

malarstwo cerkiewne w Polsce na 
przykładzie ikony Sądu Ostatecznego,

Lipie, XVII w.
Od wieków człowiek poszukuje Boga. Na różne sposoby stara 

się sobie wyobrazić, jak On wygląda, Kim jest. Człowiek jednak jest 
ograniczony postrzeganiem zmysłowym, jego wyobraźnia przetwarza 
jedynie to, co widzi, słyszy, czuje poprzez zapach czy dotyk. Dlatego 
też w różnych kulturach ludzie przedstawiali niezmysłowego Boga za 
pomocą zmysłowych obrazów np. jako słonia (chcąc uwydatnić moc 
bóstwa), jako słońce (chcąc pokazać życiowe energie bóstwa) itd. 
Żydzi wierzyli, że człowiek, jako najwyższa stworzona istota powstał 
na Boży obraz i podobieństwo. Bóg, podobnie jak człowiek: słyszy, 
widzi, czuje- takie opisy często odnajdujemy w Biblii. Jednak przez 
grzech pierwszych ludzi Bóg stał się dla człowieka niewidzialny, 
daleki, obcy. «Nikt nigdy Boga nie oglądał», pisze św. Jan (J 4,12). 
Ludzie starali się uchwycić proporcje stworzonego świata, odnaleźć 
jego ukryte piękno, kanony  o różnych kształtach   i  funkcjach. Takie 
proporcje można odnaleźć we wszystkich sztukach: malarstwie, 
rzeźbie, muzyce. Szczególnie dobrze widać je w sztuce Egipcjan, 
Greków, Rzymian. One to miały też szczególny wpływ na wczesną 
sztukę chrześcijańską, głównie w Bizancjum. To za pomocą tych 
kanonów  w malarstwie ikon zostało uchwycone nadzmysłowe piękno 
postaci Jezusa, Maryi oraz Świętych. 
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Zasadniczym celem ikony stało się skierowanie świadomości 
człowieka ku innej, nadzmysłowej  rzeczywistości, wprowadzenie go 
w realne doświadczenie duchowe. Ikona posłuszna tradycji Kościoła 
zaczęła posługiwać się określonymi środkami wyrazu, a każdy element 
przedstawienia - gest, linia i kolor, nabierał szczególnego znaczenia i 
rangi. Rzeczywistość przedstawiana w ikonie jest niezwykła, boska, 
w niczym nie przypominająca doświadczanej przez nas codzienności. 
Racja bytu ikony nie wynika więc z jej piękna (postrzeganego jako 
wrażenie subiektywne), lecz z piękna tego, co przedstawia, tego co 
pochodzi    z innej rzeczywistości. Już  w pierwszych wiekach  istnienia 
ikon wierni nie umiejący czytać doskonale znali ich symbolikę. Dzięki 
temu były one dla nich jakby otwartą księgą, dzięki której mogli 
odczytywać prawdy Biblii.  Dlatego bardzo często mówi się, że ikony 
nie tyle się maluje, co pisze.  

Temat Sądu Ostatecznego był bardzo często podejmowany przez 
twórców różnych epok. Jego popularność wynika z nieustającego 
zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią. Człowiek na 
przestrzeni wieków wielokrotnie zadawał sobie pytanie o sens 
ziemskiego życia i cierpienia. Wizje Sądu Ostatecznego przedstawiane 
były i są nadal zarówno w sztukach plastycznych, jak i w literaturze. 
Sąd Ostateczny w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie rozumiany 
jest jako moment, w którym Bóg osądzi całą ludzkość. Nastąpi wtedy 
podział ludzi na zbawionych – idących do nieba oraz potępionych 
– strąconych w otchłanie piekła. Sąd Ostateczny najczęściej ma 
charakter apokaliptyczny, czyli budzący grozę, przerażający, zawiły 
i tajemniczy. Źródłem takiego ujęcia jest Biblia, z której wypływa 
pouczenie, że przeznaczeniem każdego człowieka jest Sąd Ostateczny.

APOKALIPSA
Autorem Apokalipsy jest Jan. Według tradycji jest to Jan 

Ewangelista, czwarty Apostoł, umiłowany uczeń Chrystusa, syn 
Zebedeusza i Salome. Krytyka racjonalistyczna wznowiła odosobnione 
poglądy starożytne, opierające się na świadectwie Papiasza z 
Hierapolis o Janie „Prezbiterze”, rzekomo różnym od Apostoła, co 

ANGELIKA BRZOSTOWSKA-POCIEHA
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jednak nie narusza kanoniczności Apokalipsy. Tym niemniej problem 
autorstwa pozostaje otwarty.

 Apokalipsa powstawała prawdopodobnie etapami, dopiero 
ostateczna redakcja połączyła teksty w spójną całość. Apostoł miał 
widzenia na wyspie Patmos, dokąd był został zesłany z Efezu za 
rządów Domicjana w 95 roku r. Natomiast redakcji miał rzekomo 
dokonać św. Jan Prezbiter na początku II w., już po śmierci Apostoła 
około roku 104. 

 Święty Jan posługuje się szczególnym gatunkiem literackim, 
apokaliptyczno - prorockim. W Starym Testamencie ten rodzaj 
reprezentują wizje Księgi Daniela, druga część Księgi Zachariasza, 
a także niektóre późne fragmenty ksiąg prorockich. Po niewoli 
babilońskiej i po latach prześladowań religijnych za panowania 
Antiocha IV Epifanesa oraz po powstaniu machabejskim zapanował 
swoisty klimat duchowy, sprzyjający takiej, a nie innej stylistyce.

 Od  swych judaistycznych paralel Apokalipsa Janowa różni 
się tym, że odrzuca programową tajemniczość. Faktami rządzi Boża 
Opatrzność, która posługuje się wolną wolą zarówno szatana, jak i 
ludzi. Poza tym św. Jan nie ukrywa się pod pseudonimem, jak czynią 
to autorzy pism niekanonicznych. Wspólne ze Starym Testamentem 
są treści napomnień moralnych, a szczególnie te wzywające do 
nawrócenia pod groźbą kary Bożej. Ze środków formalnych widać 
stosowanie obrazów używanych i przekazywanych przez proroków z 
pokolenia na pokolenie. Korzystając z pism swoich poprzedników, św. 
Jan nie kopiuje ich w sposób mechaniczny, lecz nadaje im nowy i 
ostateczny sens.

 W Apokalipsie Ewangelista używa wielu symboli, które 
mają nas zbliżyć do nie dającej się wyrazić słowami rzeczywistości 
transcendentalnej, Bożej. Nie powinno się ich jednak odczytywać 
dosłownie. Trzeba się liczyć  z wielopłaszczyznowością i giętkością 
w przybieraniu odmiennych znaczeń,  z rządzącą nimi zasadą 
„światłocienia”, dzięki której część rzeczywistości ma być ukryta. Są 
tu także stosowane hiperbole, czyli przesadnie. Z ekscentrycznych 
symboli należy odczytać treść, a niekoniecznie wyobrażać je sobie 
dosłownie. Liczby też są symboliczne, nie wyrażają ilości, lecz jakość.
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Lektura Apokalipsy stawia wiele pytań, a nie daje jasnej i 
jednoznacznej odpowiedzi, chociaż jej zasadniczy temat jest 
jasny. Oprócz pierwszych trzech rozdziałów obrazujących Kościół I 
w. po Chrystusie, tematem jest obraz dziejów ludzkości i Kościoła 
przedstawiony w perspektywie eschatologicznej.  Obraz ten można 
porównać do dramatu scenicznego. Ukazuje szereg następujących po 
sobie aktów, jednak w rzeczywistości to cały czas  jedno dzieło, a 
poszczególne jego akty są raczej nowymi aspektami tej samej całości. 

Apokalipsa wywarła ogromny wpływ  m.in. na twórców literatury 
i sztuk plastycznych. Pod jej wpływem kształtowały się kanony pisania 
ikon, a zwłaszcza ikony Sądu Ostatecznego.

APOKRYFY
Wierzenia ludowe dotyczące wizji zagłady świata nie 

odbiegały zasadniczo od wizji przedstawionych w Apokalipsie i 
innych apokalipsach apokryficznych, a na pewno traktowały ten 
temat podobnie. Ważnym elementem jest koncepcja cyklicznego 
przemijania czasu. Świat rodzi się, a następnie zostaje pod wpływem 
różnych katastrof zgładzony, aby odrodzić się na nowo. W ten sposób 
nie ma on ani początku, ani końca. Z drugiej jednak strony koncepcja 
linearna ujawnia się  w malejącej perspektywie światów, mieszkańcy 
ziemi mają zatem coraz mniej czasu i dlatego żyją coraz krócej. 

W wierzeniach ludowych pojawia się też postać Antychrysta; ma 
on być synem Lucyfera i narodzić się w Babilonie z niemej Żydówki. 
Szyje ona koszulę dla swojego syna, a gdy skończy, nastąpi koniec 
świata. Antychryst będzie jeździł żelaznym piecem i kusząc ludzi 
będzie udawał Mesjasza. Ten, kto przyjmie od niego wodę, nigdy 
nie dostąpi zbawienia, skazując siebie na wieczne potępienie. 
Zwycięzcą Antychrysta ma być Michał Archanioł, który zstąpi z nieba 
i wtrąci go   w przepaść. Bóg ześle na ziemię dwóch świadków – 
najprawdopodobniej chodzi tutaj o Henocha i Eliasza (tylko oni 
razem z Matką Boską dostąpili wniebowstąpienia), których głównym 
zadaniem jest świadczenie przeciwko Antychrystowi. 

W ludowych wierzeniach dostrzegamy także rozwiniętą 
symbolikę. Dwanaście lub siedem znaków zwiastować będzie koniec 

świata, nastąpi totalny chaos, zostaną naruszone wszelkie zasady, 
którymi do tej pory kierował się świat, włącznie z prawami fizyki. 
Słońce będzie wschodziło na zachodzie, mężczyzny nie da się 
odróżnić od kobiety, nocy od dnia. W niektórych wierzeniach mowa 
jest   o spadaniu gwiazd albo o pojawieniu się ognistej komety na 
niebie; zapanuje rozwiązłość, ludzie będą się źle prowadzić. Karą 
Boską ma być zesłanie na ziemię czarnych ptaków, insektów i 
zarazy, a kataklizmy te najbardziej mają dokuczać grzesznikom. 
Później przewidziana jest bitwa, archetypowa walka dobra ze złem, 
aniołów przeciwko diabłom, którzy będą próbowali dostać się do 
raju atakując bramę niebios. Jednak wraz z Antychrystem zostaną 
wtrąceni w przepaść. Sąd Ostateczny odbędzie się w Dolinie Jozafata 
(tam gdzie narodził się Chrystus).     To, co było miejscem początku, 
jest teraz miejscem końca. Według wierzeń ludowych koniec 
świata miał nastąpić w 2000 r., jednakże Bóg w ramach nagrody za 
„lepsze zachowanie” mógł darować ludzkości jeszcze jeden wiek, 
albo w ogóle przedłużyć istnienie świata, jeżeli znajdzie się na nim 
„dziesięciu sprawiedliwych”.

Człowiek od początku swego istnienia zastanawia się nad własnym 
losem, nad przyszłością świata i to właśnie jest genezą powstawania 
tego typu opowieści. Z czasem zaczęto je spisywać. Posiadały one 
rozwiniętą funkcję umoralniającą. Kara, jaka spadnie na ludzkość 
za grzeszne uczynki, miała być przestrogą przed czynieniem zła. 
Opowieści o końcu świata przerażały, były owiane mgiełką tajemnicy, 
niezwykłości. Zmuszały także do przemyśleń nad własnym życiem 
i do rachunku sumienia. Plastyczność przedstawienia wpływała 
na wyobraźnię i kształtowała sposób postrzegania świata i życia, 
zarówno teraźniejszego, jak i po śmierci. Wierzenia ludowe i Pismo 
Święte w umysłach ludzkich  przenikały się nawzajem i uzupełniały, 
wspólnie egzystując.

Sąd Ostateczny, inaczej określany jako Paruzja, czyli powtórne, 
ostateczne przyjście Chrystusa – Sędziego, zamyka historię świata. 
Sztuka Kościoła prawosławnego, w odróżnieniu od sztuki zachodniej na 
przestrzeni lat wypracowała jeden kanoniczny typ tego wyobrażenia, 
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który obowiązywał do XIX wieku, a wzbogacano go tylko w małych 
szczegółach. Na przedstawienie Sądu Ostatecznego składa się szereg 
scen  w układzie wertykalnym  i strefowym, które należy rozpatrywać 
po kolei, aby zrozumieć treść całego obrazu.

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie, pełnym chwały. I 
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od 
drugich, jak pasterz oddziela owce     od kozłów. Owce postawi po 
swej prawej, a kozły po lewej stronie”   (Mt 25, 31-33). Przytoczony 
fragment Ewangelii św. Mateusza jest podstawą obrazowania Sądu 
Ostatecznego w sztuce, zarówno bizantyńskiej jak i zachodniej. 

 Genezą przedstawienia tematu Sądu na wschodzie i na 
zachodzie jest sztuka wczesnochrześcijańska oparta na bazie tradycji 
hellenistycznej. Inna jest natomiast historia rozwoju. Zachodni obraz 
Sądu jest monumentalny, zwarty, jednolity, ekspresyjny, dynamiczny. 
Obraz wschodni jest rozbity na drobne szczegóły, a liczne sceny z 
trudem pozwalają ogarnąć całość. Cechuje go jasność przedstawienia, 
ale warunkiem prawidłowego odbioru jest kolejność czytania. 
Dynamizm ogranicza podporządkowanie regułom kanonicznym i 
liturgicznym. 

 Literackie źródła przedstawień Sądu Ostatecznego są 
bardzo bogate. To między innymi Stary i Nowy Testament, a w nim 
księgi Izajasza, Ezechiela, Daniela, psalmy, Ewangelie i oczywiście 
Apokalipsa; poza tym apokryfy i inne powstające w ciągu wieków 
dzieła literackie dostarczające licznych szczegółów. Najbardziej 
sugestywnym i najważniejszym „podręcznikiem” malarskim dla 
ikonografii sądu są kazania Efrema Syryjczyka, który zmarł w 373 r. 
Artyści wschodni bardzo się nimi inspirowali, jednak obecnie podważa 
się ich prawdziwość. Mówi się, że malarze wzorowali się na tekstach 
pseudoautentycznych uważanych za prawdziwe, z których najstarsze 
pochodzą z VI w. Opisowo są one kombinacją tekstów Daniela i 
Mateusza z elementami zaczerpniętymi z Apokalipsy, psalmów, wizji 
Ezechiela i apokryfów. Brak przedstawień sądów pomiędzy IV       a VIII 
w. można wytłumaczyć długotrwałą walką Kościoła z manichejczykami 
i walką ikonoklastów oraz sporami dotyczącymi kultu obrazów.

Ikona Sądu Ostatecznego z miejscowości Lipie w Polsce pochodzi 
z końca XVII w., malowana jest farbą temperową na desce o 
wymiarach 267x210 cm. Jak na ikonę są to bardzo duże rozmiary, 
a fakt umieszczenia takiego tematu na desce świadczy o tym, że 
cerkiew była bogata. Po pożarze cerkwi ikona trafiła do zbiorów 
Muzeum Historycznego w Sanoku.

Kompozycja Sądu Ostatecznego ikony z podkarpackiego Lipia, 
znajdującej się w Muzeum, podzielona jest na strefy – rzędy.

Strefowo-rzędowy sposób przedstawiania został przyjęty w IV w. 
Takie obrazowanie wydarzeń końca świata swoje literackie źródło ma 
w pismach pseudoautentycznych Efrema Syryjczyka, a ikonograficzne 
– w tryumfalnej rzymskiej sztuce cesarskiej.

Bizantyńskie motywy Sądu to Chrystus tronujący pomiędzy 
apostołami  i Etimazja. Nazwa ‘Etimasia” pochodzi do greckiego 
słowa oznaczającego „przygotowanie”. Prawdopodobnie w końcu 
VIII lub na początku IX w. pojawiają się dwa motywy: zwijanie rolki 
nieba i Chrystus otoczony przez glorię aniołów. W IX i X w. znana jest 
waga dusz; na zachodzie trzyma ją Archanioł Michał, na wschodzie 
ręka Boga. W tym samym czasie pojawiają się aniołowie trąbiący   i 
zmartwychwstanie umarłych z sarkofagów, a także przedstawienia 
z potępionymi. W XII w. kształtują się ostatecznie różnice w 
przedstawieniu tematu sądu miedzy Wschodem a Zachodem. Elementy 
wyróżniające sądy typu wschodniego to Deesis (gr. oznacza modlitwę, 
usilna prośbę, błaganie, w ikonografii sądu błaganie do Boga zanoszą 
Maryja i św. Jan), uzbrojona gwardia anielska, cherubiny, serafiny, 
uskrzydlone koła, strumień ognia, zwijane niebo, zwracanie umarłych 
przez ziemię i morze, Etimazja, Adam i Ewa, pieczary piekielne. 
Ten ustalony typ pozostaje niezmienny od czasów średniowiecza, a 
późniejsze wieki dodają lub zmieniają tylko szczegóły. 

 W ikonie z Lipia można dostrzec wszystkie zasadnicze elementy 
składowe bizantyńskiego przedstawienia Sądu Ostatecznego. Ikonę 
należy odczytywać zaczynając od górnej krawędzi obrazu, analizując 
kolejno poszczególne sceny pasowej kompozycji. Rozpoczyna ją 
zwijanie przez dwóch aniołów horyzontalnie    i centralnie umieszczonej 
rolki nieba. W dniu Sądu, który będzie jednocześnie końcem świata, 
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aniołowie zwiną tę rolkę, czyli księgę nieba, ponieważ materialne 
niebo nie będzie już potrzebne. Nastąpi zrównanie dnia z nocą.

Chrystus i zbawieni oraz Mojżesz  wraz z potępionymi, 
fot. A. Brzostowska-Pociecha

W strefie najwyższej przedstawiony jest Chrystus-Sędzia, w grupie 
Deesis, w rzędzie aniołów, a nie apostołów, jak powinno być według 
ustalonej ikonografii. Chrystus tronuje w glorii kolistej. Zasiada na 
tęczy, na tle symbolizującej niebiosa mandorli, – glorii, czyli chwale 
Chrystusa,  a czterej aniołowie dźwiękiem trąb oznajmują Jego 
przyjście. Charakterystyczne umieszczenie aniołów, częściowo poza 
mandorlą wskazuje, że biorą oni udział w unoszeniu glorii. Według 
proroctwa Izajasza, Ezechiela i Daniela oraz tekstów psalmów i 
podręcznika malarskiego, Chrystusa jako Sędziego przynoszą na sąd 
cherubiny i anioły ogniste. Sędzia świata powinien na nich siedzieć. 
Dlatego też w malarstwie bizantyńskim cherubiny przedstawiane 
są u stóp Zbawiciela, jak i koła ogniste, które symbolizują trzecią 

hierarchię niebieską – trony. Na ikonie z Lipia Jezus otoczony jest 
mandorlą jako rodzajem glorii płomienistej mającej źródłowe oparcie 
w Drugim Liście św. Pawła do Tessaloniczan (1, 6-10), zapowiadającym 
przyjście Chrystusa z nieba z aniołami swojej potęgi w płomieniu 
ognistym. Początek tego opisu możemy znaleźć w wizji Ezechiela (1, 
26-28). Mandorla od XII w. zawsze była okrągła (czasem tylko lekko 
eliptyczna) i powinna składać się z koncentrycznych kół, które od 
XII w. nie są monochromatyczne, ale utrzymane w wielu tonach. Na 
opisywanej ikonie widzimy oprócz płomieni dodatkowe dwa kręgi 
chmur. Obłok zdarzał się być oprawą zwyczajną i powszechną dla 
teofanii starotestamentowej. Wspomina o nim św. Mateusz i dlatego 
Chrystusowi-Sędziemu przydzielano w sztuce albo mandorlę chwały, 
albo, jak w przypadku sztuki zachodniej, oprócz mandorli także obłok, 
lub tylko obłok. Dość specyficzny motyw na ikonie z Lipia zaczerpnięty 
jest z XVII-wiecznych przedstawień Sądów, będących pod znacznym 
wpływem sztuki zachodniej.

Chrystus w otoczeniu aniołów, fot. A. Brzostowska-Pociecha
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Na ikonie z Lipia, w przeciwieństwie do ikon ruskich i 
południowosłowiańskich, glorię Jezusa unoszą cztery anioły. 
Większość Ojców Kościoła twierdzi, że Chrystus powtórnie przyjdzie 
tak, jak wstąpił do Nieba. Chrystus przedstawiony z obnażoną 
piersią ukazującą rany  zwraca uwagę na ideę Odkupienia,  
Zmartwychwstania  i Wniebowstąpienia, a nie na groźbę sądu i 
potępienia. Ten sposób redakcji tematu Sądu nie mógłby być możliwy, 
gdyby nie Unia Kościoła katolickiego  z Kościołem prawosławnym 
na terenie Polski (Unia brzeska) z 1596 r. Nowo powstały Kościół 
greckokatolicki uznawał zwierzchnictwo papieża i przyjął dogmaty 
Kościoła rzymskokatolickiego, zachował jednak odrębność liturgii, 
prawo zawierania małżeństw, kalendarz juliański, własną hierarchię i 
dużą autonomię administracji kościelnej. Kościół ten, aby podkreślić 
swa katolickość, często wprowadzał zwyczaje rzymskiego obrządku 
w zakresie nie tylko terminologii kościelnej, ale i sztuki. Z tej 
przyczyny ikona powoli zaczęła przypominać religijny obraz katolicki. 
Wprowadzano ozdobne elementy architektoniczne i rzeźbiarskie 
ram, perspektywa, ruch i gestykulacja postaci sugerowały akcję 
przedstawienia.

Kontynuując czytanie, w dalszej części ikony, najbliżej Sędziego 
stoją: po prawej stronie Bogurodzica, po lewej święty Jan Chrzciciel, 
najwięksi orędownicy grzesznej ludzkości. Tworzą oni wraz z 
Chrystusem kolejny motyw ikonograficzny – grupę Deesis. Prawa 
ręką Chrystus przyzywa zbawionych, lewa oddala grzeszników. Na 
niektórych ikonach czytelny jest, w nawiązaniu do starożytnego 
rytuału, gest przywołania, czyli uniesiona prawa ręka, a wewnętrzna 
część dłoni zwrócona jest do góry – i potępienia, czyli opuszczona 
lewa ręka, a wewnętrzna część dłoni zwrócona ku dołowi. Czasami 
gesty rąk zastąpione są gestem ukazywania ran, które akcentują rolę 
Męki Pańskiej w historii zbawienia. Szata Jezusa jest czasami biała – 
jaśniejąca blaskiem (Dn 7, 9) lub czerwona, skąpana we krwi (Ap 19, 
13). Aniołowie w zwartym szyku stoją za/ponad tronami Apostołów  
i tworzą eskortę poza mandorlą Chrystusa lub Etimazji. Po Jego 
prawicy i lewicy Apostołowie zasiadający na tronach, co podkreśla 
godność sądzenia (Mt19, 28; Łk 22, 30) . Na ikonie z Lipia Apostołowie 

umieszczeni są samotnie na tronach  w drugim rzędzie, po obu 
stronach Etimazji, znajdującej się w centralnej osi obrazu.

Etimazja, fot. A. Brzostowska-Pociecha

Etimazja należy do najbardziej typowych oraz najważniejszych 
motywów wschodniego typu Sądu Ostatecznego. Motyw ten wstępuje 
w połączeniu z innymi lub samodzielnie, a do Sądu włączony został w 
XI w. Napis „Etimasia” pojawia się na obrazach   od  XII wieku. 

Niektórzy badacze twierdzą, że Etimasia to „tron” przygotowany 
na powtórne przyjście Chrystusa. Inni twierdzą, że powyższa opinia 
nie zgadza się  z wynikami badań, ponieważ Chrystus jest na tronie 
obecny w symbolicznej postaci . Znaczenie Etimazji jest podwójne. Z 
jednej strony symbolizuje Jezusa jako Sędziego i Władcę, z drugiej jest 
ona znakiem Trójcy Świętej, ponieważ tron utożsamia się z Bogiem, 
krzyż z  Chrystusem, natomiast Ewangelię z Duchem Świętym3. 
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Genezą tak rozumianego tronu jest nie tylko cesarski tron rzymski, 
ale również trony Orientu. Jednak najbardziej prawdopodobne 
jest to, iż literacki początek przedstawienia znajduje się u Efrema 
Syryjczyka oraz że jego wyobrażenia bazują zarówno na obrazie 
ceremonii dworskiej, jak i na starotestamentowej i apokaliptycznej 
symbolice tronu. W chrześcijaństwie tron nie był pusty. Oznaczał 
niebiańską wspaniałość niewidzialnego lub był symbolem obecnej 
osoby ludzkiej. Z upływem czasu stara symbolika traciła na znaczeniu       
w związku z wzrastającym kultem relikwii krzyża i innych narzędzi 
męki, które pierwotnie umieszczano na tronie, oddając im cześć. 
Wydaje się więc, że materialna rzeczywistość relikwii usunęła 
symbolicznie obecnego Chrystusa i tron stał się pusty – i dopiero 
wówczas mógł być włączony do przedstawienia Sądu jako „tron 
przygotowany”. Znane są różne formy Etimazji w scenach Sądu. 
Przed XIV w. w malarstwie bizantyńskim jest przeważnie prostą ławą, 
później przeistacza się   w ozdobny fotel z oparciem-tronem, czasem 
jest traktowana jako ołtarz. Wygląd Etimazji jako ołtarza uzasadnia 
Apokalipsa: „Z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed 
Bogiem” (Ap 9, 13). Na niej kładziono najczęściej krzyż  i Ewangelię, 
a także narzędzia męki i tkaninę (płaszcz). Często występuje także 
gołębica jako symbol Ducha Świętego. Etimazja na ikonie z Lipia 
ma wygląd dość nietypowego ołtarza. Ustawiono na nim krzyż i 
otwartą Ewangelię z cytatem: „Przyjdźcie błogosławieni, Ojca mego 
naśladujcie, przygotowane jest dla was królestwo niebieskie”, dodano 
tkaninę podtrzymywaną przez aniołów. Dodatkowo po bokach ołtarza 
ustawiono dwa kandelabry, które także podtrzymują aniołowie. 

Według Joanny Kłosińskiej motyw świeczników w 
przedstawieniach Sądu nie jest powszechny. Świeczniki to symbol 
światła wiecznego zapowiadanego przez aniołów dla sprawiedliwych, 
niezależnie od tego, czy niosą świeczniki jak diakoni nad łożem lub 
grobowcem zmarłego, czy tez obok Etimazji lub Chrystusa .

 Obecność Ewangelii i krzyża umieszczonych na Etimazji 
to bardzo stara tradycja w dziejach chrześcijaństwa. Jak pisze J. 
Kłosińska, na soborze w Efezie w 431 r. przewodnictwo Chrystusa 
było wyrażone przez obecność tronu  z Ewangelią, także na soborze w 

Nicei Ewangelia leżała na krześle honorowym w obecności wszystkich 
zgromadzonych. Na VIII ekumenicznym soborze w Konstantynopolu 
oprócz Ewangelii wystawiono także krzyż. Na dworze cesarza 
Konstantyna Ewangelia lub relikwia krzyża jest wystawiona i czczona 
na tronie cesarskim. Ikonografia Krzyża jako znaku Syna Człowieczego 
dość wcześnie związana zostaje z przedstawieniem tronu i ma 
tryumfalny charakter. Efrem Syryjczyk uważa Krzyż  za berło 
najwyższego króla. Na Zachodzie od XII w. krzyż odczytywany był 
jako symbol męki, jednak w scenach Sądu Ostatecznego krzyż nigdy 
nie traci charakteru tryumfalnego. W przedstawieniach występuje 
on wcześniej niż tron i jest ustawiany w różnych miejscach; nad 
Sędzią lub obok Niego, bywa trzymany przez aniołów lub spoczywa na 
Etimazji. Na Zachodzie krzyż bywa umieszczany zamiast Etimazji i na 
jej miejscu. W XVI w. w kompozycjach serbskich, które są bogate w 
szczegóły, jest często oddzielnym tematem i nosi napis „życiodajny, 
napełniający bojaźliwym poważaniem”5. Miniaturzyści armeńscy od 

Adam i Ewa oraz Ręka Boga, fot. A Brzostowska-Pociecha
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XV do XVII w. malowali sąd bez Etimazji, ale  z krzyżem umieszczonym 
na Golgocie. Być może są to wpływy tradycji zachodniej. 

W omawianej ikonie z Lipia krzyż znajduje się na Etimazji w 
nawiązaniu do dawnej tradycji malarstwa bizantyńskiego, a taka 
redakcja motywu występuje też w ruskim malarstwie ikonowym.

Według apokryfów: „Tysiące archaniołów i aniołów będą 
maszerować przede mną, niosąc Mój tron i wołając, święty, święty... 
a ja przyjdę w chwale i wszyscy zobaczą mnie na chmurach”6.

Poniżej Tronu protoplaści rodzaju ludzkiego, Adam i Ewa, pierwsi 
zbawieni, klęczą zgięci w adoracji przed Etimazją. Adam i Ewa są 
wybawieni z otchłani mocą ofiary krzyżowej7. Nad głowami mają 
aureole, ponieważ pierwsza myśl człowieka była doskonała.

Przedstawienia ikonograficznew obecności najwyższego sędziego 
i podczas odbywającego się sądu pozwalają siedzieć tylko apostołom. 
Upoważnieni są oni przez samego Jezusa w słowach Ewangelii Mateusza 
i Łukasza (Mt 19, 21; Łk 22, 30): „abyście zasiadali na tronach sądząc 
12 pokoleń izraelskich”. Kiedy to od czasów panowania Konstantyna 
biskupi mogli siedzieć w obecności cesarza podczas trwania soboru, 
drogą analogii malarze przekonani byli, iż w Kościele Niebieskim 
apostołowie także powinni siedzieć w obecności Boga.

ANGELIKA BRZOSTOWSKA-POCIEHA
WPŁUVY SZTUKI CHREŠCIJAŇSKIEGO WSHODU S ZACHODU...ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Apostołowie, fot. A. Brzostowska 

Apostołowie przeważnie trzymają księgi lub rolki.
W ikonie z Muzeum tylko jeden Apostoł trzyma księgę, pierwszy 

w prawym rzędzie od Tronu. Być może jest nim Mateusz, który 
najdokładniej opisał Sąd Ostateczny. Kolejny rząd poświęcony jest 
chórom sprawiedliwych po lewej stronie  i narodom potępionym po 
stronie prawej  od  osi  pionowej obrazu. 

Według słów św. Pawła: „I jako w Adamie wszyscy umierają, tak 
też   i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, a każdy ustawiony w 
miejscu swoim (Kor 25, 22-23). Święci podzieleni są na grupy-chóry. 
Najczęściej (w ikonie z Lipia także), na początku przedstawieni są 
prorocy-królowie albo prorocy-kapłani, później męczennicy w białych 
szatach i doktorzy. W ciągu wieków dodano pustelników i mnichów, 
którzy, jak w omawianej ikonie, umieszczeni są jako ostatni. Poza tym 
zdarzały się wyobrażenia sprawiedliwych, zarówno mężczyzn, jak i 
kobiet. Niewiasty zawsze idą na końcu chórów. Nie ma ich również 
na ikonie  z Lipia, a poszczególne chóry nie są oddzielnie malowane. 
Jest to cecha późniejszych przedstawień. 

W tym samym rzędzie, po prawej stronie Mojżesz ukazuje 
narodom potępionym Zbawiciela, w którego nie uwierzyli.   „I 
zgromadzą się przed nim wszystkie narody i odłączy jednych od 
drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów” (Mt 25, 32). Pierwsi 
za Mojżeszem kroczą Żydzi, a za nimi rozmaite narodowości takie jak 
Grecy, Turcy, Tatarzy, Murzyni, Litwini.  

Mojżesz, 
fot. A. Brzostowska-

Pociecha
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W ikonie z Lipia są to Niemcy, Turcy i Tatarzy. Malarz starał się 
oddać szczegółowy wygląd kostiumów różnych narodów, jednak nie 
są one całkiem wierne. Coraz większa ilość detali jest także cechą 
późniejszego malarstwa ikonowego. Umieszczenie wśród potępionych 
całych narodów nie jest po części zgodne z doktryną, bo chociaż Sąd 
ma się odbywać nad narodami, to każdy człowiek sądzony będzie 
osobno (Mt 25, 32-46). Na taką redakcję tej sceny miał wpływ szereg 
czynników pozateologicznych, głównie społeczno-ekonomicznych. 

Chóry sprawiedliwych są oddzielone od narodów potępionych 
sceną ważenia dusz. Spod Etimazji wysuwa się Ręka Boga. Trzyma 
ona wagę dusz – Psychostazję, na której leżą wykazy dobrych i złych 
uczynków. „Zostałeś zważony na wadze, a twój ciężar chwieje 
się” (Dn. 5, 27). W tej strefie podejmowana jest decyzja odnośnie 
przyszłych, wiecznych losów każdego człowieka. W niektórych 
przedstawieniach pod wagą czeka na wyrok naga dusza. Diabeł lub 
kilka diabłów starają się oszukiwać i przechylić szalę złego w dół, 
ale nad wszystkim czuwa Archanioł Michał, który wymierza w diabły 
swoją broń. Czasem w fałdach szaty Archanioła znajdują się zapasowe 
białe rulony i szala dobrego przechyla się w stronę dobra. Niezależnie 
od tego diabeł zawsze prowadzi jakieś powiązane, nagie duszyczki do 
piekła. Ta scena z małymi modyfikacjami występuje we wszystkich 
przedstawieniach sądów Kościoła wschodniego. 

Archanioł 
Michał, 
fot. A. 

Brzostowska-
Pociecha

W ikonie podkarpackiej tylko wygląd Archanioła Michała odbiega 
od przyjętego na Wschodzie schematu Psychostazji. W ikonie   z 
Lipia jest on ubrany w wysokie buty ludowego wojownika i w krótką 
szatę  i mierzy  do  diabła  z  łuku,  zamiast przebijać go długą lancą, 
jak widać często na innych ikonach. Łuk był bronią pogańską, a 
jego czarny kolor podkreśla tę pogańskość. Po zważeniu uczynków 
i po  wydaniu wyroku, dusze sprawiedliwych wchodzą do ręki Boga, 
który powierza je aniołom, aby zaprowadziły je do raju. Takie małe 
duszyczki przedstawione są w Ręce Boga. 

Raj został umieszczony poniżej rzędu sprawiedliwych, piekło 
natomiast po przeciwnej stronie. 

W najwcześniejszych obrazach Sądu, raj przedstawiany był 
jako mała, prosta brama, której strzegł cherubin, a obok bramy pod 
drzewami siedziała Maria, a przy niej Abraham z małymi postaciami, 
duszyczkami na kolanach lub widocznymi w wycięciach płaszcza. Tło 
dla całego obrazu było wspólne.

Od XII w. dołączano do Marii dwóch aniołów, a obok Abrahama 
pojawił się Jakub oraz Izaak. Scena z trzema prorokami w raju 
w literackich źródłach i w ikonografii znana jest pod nazwą 
„Łono Abrahama” (Iz 3, 6; Mt 8, 11; Łk 16, 22). We wschodnich 
przedstawieniach Sądów motyw ten stale towarzyszył wyobrażeniom 
raju. W XVI w. pod wpływem renesansu motywów hellenistycznych, 
scenę tę zamykał mur klasztorny. Wewnątrz znajdują się rosnące 
winne latorośle na palikach. Zgodnie z apokryficzną Ewangelią 
Nikodema i podręcznikami malarstwa, dołączył do zebranych Dobry 
Łotr z krzyżem. Przy wejściu do ogrodu z przekazanymi przez 
Chrystusa kluczami do Raju stoi święty Piotr i prowadzi on rzesze 
zbawionych. 

Pomimo tego, że ikona pochodzi z XVII w., według takiego wzoru 
został przedstawiony raj w ikonie z Lipia. Warto to podkreślić, ponieważ 
pod koniec XVI w. mur otaczający zaczynał być zastępowany tylko 
fragmentem muru lub tylko bramą, w celu oczyszczenia kompozycji 
całości. W ruskim malarstwie ikonowym skomplikowany detalicznie 
wcześniejszy mur zastąpiony zostaje kołem. Motyw koła uważany był 
za oznakę doskonałości i wieczności. 
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Według dogmatyki prawosławnej, jak już wspomniano 
wcześniej, dusze czekają po śmierci na sąd w miejscu pośrednim, 
zwanym czasami „Łonem Abrahama”. Jest to złagodzona forma sądu 
cząstkowego, ponieważ dusze czują  i wiedzą, co je czeka. Jeżeli 
tekst w ten sposób zostanie zinterpretowany, wyobrażenie „Łona 
Abrahama” nie powinno być zamykane wspólnym kręgiem raju wraz 
z Marią, aniołami i Dobrym Łotrem. Tak jest na ikonach ruskich, 
gdzie owo wyobrażenie jest wyłączone poza obręb raju. W tradycji 
bizantyńskiej „Łono Abrahama” to synonim raju. 

Przedstawienie przeciwległe obrazuje, jak na dźwięk trąb 
archanielskich umarli powstają z grobów, aby podążyć na Sąd. 
Wskrzeszenie zmarłych zapowiadał już Stary Testament. Pełna 
doktrynę zawiera Ewangelia, według której wszyscy zmartwychwstaną 
na sąd w postaci pięknej i bezpłciowej jak aniołowie (J 5, 28-29; Mt 
22, 30, 23, 30; Łk 20, 35-36). Na ikonach sądu umarli wstają z ziemi, 
wychodzą z wnętrzności ryb, zwierząt morskich i lądowych. Motyw 
„oddana zmarłych przez morze” powstał pod wpływem Apokalipsy (Ap 
20, 30). Na podstawie kazań Efrema Syryjczyka ikonopiscy oddawali 
szczegółowo dzikie zwierzęta oddające pożarte członki itp.

We wcześniejszych przedstawieniach, pod wpływem sztuki 
hellenistycznej, sceny zmartwychwstania z ziemi i morza malowane 
były szeroko i barwnie je  rozbudowywano. W ikonie podkarpackiej 
wskrzeszenie przedstawione jest oszczędnie. Kompozycja odpowiada 
kompozycji sceny raju, mieści się w kole  z wpisaną w niego ziemią 
jako nieregularną rozetą-pięcioliściem, a to wszystko oblane jest 
morzem. W środku ziemi zamknięte mury z wieżyczkami symbolizują 
miasta. Czterej aniołowie z czterech stron, nachyleni nad światem- 
kołem, budzą zmarłych na sąd dźwiękiem trąb. Całe wydarzenie 
ilustruje kilka schematycznych figurek wychodzących z sarkofagów. 
To zmartwychwstanie przedstawiono bardzo prosto i oszczędnie, 
bez użycia alegorii. Malarze ruscy często dodawali alegoryczne 
przedstawienie ziemi i morza. 

W najniższym rzędzie Sądu, po prawej stronie według ikonografii 
znajduje się morze płomieni. W omawianej ikonie zamiast morza 
znajduje się paszcza potwora, symbol Gehenny, która razem z 

ogniem piekielnym ukazanym pod postacią rzeki ognia porywającej 
potępione dusze,     sięga do wagi dusz. Wewnątrz  paszczy    siedzi 
Lucyfer i trzyma jedną ręką na kolanach Judasza lub Antychrysta, 
a drugą przyzywa potępionych. Po dwóch stronach rzeki widać 
komory piekielne, cierpiących grzeszników oraz winy, za które zostali 
potępieni.

Joanna Kłosińska w swoich „Studiach nad ikonografią” pisze, 
że koncepcja piekła z ogniem i wyrafinowanymi karami cielesnymi 
ma swoją genezę w mitach eschatologicznych Platona, a rozwija 
się bardziej w hellenistycznym Rzymie. Idea piekła ma swój punkty 
kulminacyjny w nauce chrześcijańskiej, opartej na tradycji Starego 
Testamentu. Hiob opisuje potwora z paszczą pełną ognia (Hb 41, 
4-15), Daniel – otchłań jako rzekę ognistą (Dn 7, 9-10), Izajasz, Księgi 
Judyty i Eklezjastyk traktują o ogniu, który nigdy nie zgaśnie, o 

Paszcza potwora, fragment  (fot. A. Brzostowska-Pociecha)
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robaku nigdy nie umierającym, o ciemnościach, o płaczu i zgrzytaniu 
zębów. Wszystkie powyższe obrazy mają odbicie w ikonografii 
sądów w późniejszym chrześcijaństwie. Natomiast we wczesnym 
chrześcijaństwie ludzie walczyli z przeciwnościami i okropnościami 
zewnętrznymi i raczej nie myśleli o sądzie i karze śmierci. Pierwsze 
przedstawienia końca świata mają charakter gloryfikacyjny, bez 
potępionych i bez kary za zło. Jednak nadzieja na wieczne szczęście 
nie była tak „atrakcyjna” dla literatury jak wizje piekła i wiecznych 
kar. W XVI w. powstał    na górze Athos podręcznik malarski, a ten 
z kolei swój opis piekła wzorował na opisach Jana Damasceńskiego. 
Mówił on o rzece ognistej. Od tamtego czasu ogień występuje we 
wszystkich przedstawieniach sądów południowo- słowiańskich i 
bizantyńsko-greckich. Na Rusi zastępuje go wąż grzechu, który 
wychodzi z paszczy potwora i sięga aż do pięty klęczącego Adama. 
W strumieniu ognia ikony z Lipia potępieni zdążają do piekła, a 
zgodnie z tradycją pozbawieni są plastyczności i koloru ciała. Jest 
ono zaznaczone tylko rysunkiem (konturem).

Kiedy i skąd pojawił się wąż w obrazach sądu dokładnie nie 
wiadomo. Najstarsze ikony z XII w. z góry Synaj nie zawierają 
motywu węża. Pierwsza z zachowanych ikon ruskich z XV w. posiada 
to przedstawienie, które przecież chętnie później powtarzano. 
Literackie źródła tego elementu można znaleźć w Starym Testamencie. 
Wąż jako zbuntowany anioł przyczynił się do upadku pierwszych 
ludzi. Apokalipsa Izajasza (27, 1), zapowiada pokonanie  Lewiatana, 
węża krętego. Łukasz traktuje go jako moc nieprzyjaciela Chrystusa. 
Wąż jest uważany za uosobienie zła i jako taki przedstawiany był 
w miniaturach bizantyńskich . Legendarna słowiańska saga mówi 
o babilońskim kraju, w którym mieszka Antychryst . W związku z 
powyższym, raczej nie mogło zabraknąć węża    w obrazach Sądu 
Ostatecznego. Wije się on w wielu skrętach pnąc centralnie przez 
oś ikony do góry i oddziela sprawiedliwych od potępionych. Jego 
ciało obejmują pierścienie odpowiadające grzechom głównym. 
Są to między innymi: gniew, niedowiarstwo, oszustwo, pijaństwo, 
cudzołóstwo, przekleństwo, oszczerstwo. Przy każdym pierścieniu 

anioł z duszą na ręku zatrzymuje swój lot, ponieważ diabeł przykłada 
duszy listę grzechów. Jest to jedna z ikonograficznych form 
oczyszczenia z grzechów. Jak pisze J. Kłosińska, zgodnie z widzeniem 
błogosławionej Teodory, opisanym przez Cyryla Aleksandryjskiego, 
każda dusza zobligowana jest do przejścia przez tak zwane „telonie”, 
czyli jakby „komory celne”, gdzie „zostawi się demonom to, co do 
nich należy, i gdzie uwalnia się człowieka zachowując jedynie to, co 
należy do Pana” .

Po śmierci natura naprawia się przechodząc przez pewien 
rodzaj czyśćca, który jest stanem ducha, dojrzewania, ogołocenia z 
wszelkich plam obciążających dusze. 

Oczyszczanie dusz obrazuje także drabina niebieska, motyw 
często przedstawiany na ikonach, według wizji Jana Klimaka. Zdarza 
się też wąska, wysoka wieża z wewnętrznymi schodami, która 
przeważnie znajduje się po lewej stronie ikony. Na poszczególnych 
piętrach anioł egzaminuje wspinającą się duszę, sprawdzając 
rolkę pisma pokazywaną przez dusze lub diabła. Źródłem takiego 
przedstawienia są rumuńskie wierzenia ludowe. Z tych terenów 
rozprzestrzeniły się na ziemie wschodnie i północne.

 W ikonie z Muzeum Historycznego w Sanoku miejsce węża 
zajmuje rzeka ognia wypływająca z paszczy potwora, a w niej 
pogrążone są schematycznie potraktowane (rysunkowy kontur) 

głowy grzeszników. 
Paszcza to brama 
piekła. 

Męki piekielne, 
fragment  
(fot. A. 
Brzostowska-
Pociecha)
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Męki piekielne na wczesnych ikonach przedstawione są bardzo 
ogólnie i symbolicznie.

Z upływem czasu różnym typom grzeszników przydzielano 
określone typy kar, zgodnie z wychowawczą rolą ikony. Nie ma 
określonego kanonuacji tych    przedstawień,  widać dużą dowolność. 
Inspiracją dla malarzy były apokryfy, literatura zakonna, pieśni, 
opowiadania. Podobno największy wpływ wywarła apokryficzna oda 
„Pełnej bólu Matki Boskiej – Przejście przez męki piekielne”, która 
plastycznie opisuje wszystkie męczarnie, jakie cierpią grzesznicy w 
zaświatach. „I ujrzała Bogurodzica rzekę ognia (...)   i wśród jej fal 
mnóstwo grzeszników(...). Rzekł archistrateg: są to wszetecznic i 
miłośnice, złodzieje, ci, co podsłuchują potajemnie tego, co mówią 
sąsiedzi, prowokujący swary i oszczercy, pijanice, nielitościwi 
książęta, biskupi  i patriarchowie i carowie, którzy nie spełnili woli 
Bożej, biorący lichwę, chciwcy, łamiący zakon” . Staroruski przekaz 
ludowy mówi: „ I niesie rzeka ognia pełna grzeszników tam, gdzie 
wszyscy cierpieć będą, każdy inaczej, każdy po swojemu, jak komu 
Bóg przeznaczył zgodnie z winą”. Apokryfy oraz podobne im legendy 
były znane i rozpowszechniane, z małymi zmianami, we wszystkich 
krajach słowiańskich.

 W bizantyńsko-słowiańskiej tradycji przedstawienia piekła 
nie ma żadnego specyficznego stopniowania kar piekielnych, według 
charakteru grzechów. Przeważający jest motyw palenia jako kary. 
Tak samo od ognia cierpi morderca,  jak i ten, który nie zachował 
postu. Na ikonie z Lipia grzesznicy w piekle przywiązani są łańcuchem 
za szyje, ręce lub nogi, cierpią przede wszystkim od żaru płomieni. 
Wzrostem wyróżnia się niemodlący się bogacz, jest też krawiec, 
złodziej, dzieciobójca, kobieta, której piersi gryzie dwugłowy 
wąż, fałszywy świadek. Młynarzowi przywiązano do szyi koło. Jest 
też matkobójca, tkacz, czarownica, kłamca, krzywdziciel, pijak, 
rozbójnik. Tancerka i tancerz przedstawieni są w strojach z drugiej 
połowy XVII w. To wydaje się być aluzja do bawiącej się wówczas 
ponad miarę szlachty. Obok widać kobietę z kuflami. Prawdopodobnie 
dolewała wody do sprzedawanego wina. W prawym rogu umieszczono 
zmienione, choć tradycyjne przedstawienie mąk: płacz i zgrzytanie 
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zębów, przenikające zimno oraz czerwone płomienie. Czarne tło tego 
wydarzenia podkreśla beznadziejność położenia i nieskończoność 
cierpienia grzeszników.

 Z czasem apokryficzna legenda o przejściu Marii przez piekło 
traci na sile przekazu i na plan pierwszy wysuwa się motyw ubogich 
i bogatych. Szczególnie potępia się i przedstawia kary tych, którzy 
nie mają współczucia wobec innych, słabych i potrzebujących 
pomocy. Podobne elementy przenikają z południa także do ruskich 
pieśni ludowych. Stała obecność w ikonach podkarpackich scen 
śmierci sprawiedliwego i grzesznika nawiązuje do tradycji malarstwa 
zachodniego, gdzie od XV do XVII w. epizod ten występuje dość często 
jako ilustracja do traktatów „o sztuce umierania”.

 Ta scena o charakterze moralizatorskim rozgrywa się w 
środkowej partii obrazu, poza ściśle wyznaczonym obszarem piekła. 
Na pierwszym łożu od góry leży młodzieniec w postrzępionej odzieży, 
niczym nie przykryty, obok niego stoi anioł i wyciąga ręce, aby odebrać 
jego duszę. Drugi anioł niesie białą chustę do jej okrycia. Jeden napis 
informuje, że „aniołowie przyszli po duszę Łazarza ubogiego”, a drugi 
pyta: „diabły, czy przyjdziecie po duszę Łazarza bogatego?”. Poniżej 
na łożu leży niemiłosierny bogacz, ubrany dostatnio, przykryty jest 
kapą, otacza go rodzina. Jeden z diabłów wspiera się na jego poduszce, 
drugi sięga do ust umierającego (Łk 16, 20-31). Ubogi przedstawiony 
jest bez brody, natomiast bogaty – z brodą. 

Joanna Kłosińska w swych „Studiach...” pisze, że ludowa poezja 
ilustruje te wydarzenia następująco: „Gdy zabrakło siły Łazarzowi 
na trudne życie, poprosił on Boga, aby przysłał po jego duszę anioły 
groźne i niemiłosierne, aby wyjęli z niego duszę spomiędzy żeber przy 
pomocy „puki”, położyli ją na bronę i zanieśli w ogień,        w smole; 
dlatego, że utrudziła się jego duszyczka, nachodziła po białym, wolnym 
świecie i nie ma nic, aby on ubogi mógł pójść do raju, nie posiada nic, 
aby w ubóstwie duszę uratować. Wysłuchał Bóg modlitwy i przysłał 
święte anioły ciche i miłościwe po duszę Łazarza. Wyjęli duszę z czcią 
i chwałą, wzięli ją na pieluszkę i zanieśli do nieba, oddali ją Bogu do 
raju, do świętego Abrahama sprawiedliwego”. Gdy zaś umarł bogacz: 
„Przysłał do niego Bóg groźne anioły, straszne, niemiłościwe, po jego 
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duszę. Wyjęli ją bez czci i chwały z pomiędzy żeber, potem cisnęli w 
głęboką noc, na złą mękę w ogień” .

Na ikonie z Lipia umieścił autor pod sceną śmierci bogacza 
panów i panie wiezionych w taczkach diabelskich do piekła, a obok 
tradycyjną scenę, gdzie widać cudzołożnika przywiązanego do słupa. 
Pomimo tak ciężkich grzechów litość cudzołożnika dla biednych 
wybawia go częściowo od mąk piekielnych, bo pozwala z daleka 
oglądać raj. Choć z drugiej strony patrząc można odnieść wrażenie,           
że możność oglądania raju z daleka bez nadziei wejścia do niego jest 
jeszcze większą męką.

Kierując wzrok na prawo do wagi dusz, widać śpiocha, który 
nie wstaje na nabożeństwo, a diabeł namaszcza mu oczy. Dwie 
sceny poniżej są dosyć nietypowe. Przedstawiają prawdopodobnie 
krzywoprzysięstwo przed sędzią i przed ławnikami. Niektórzy 
sędziowie noszą kostiumy zachodnie z XVII w. 

Niżej znajduje się scena prowadzenia przez diabły nagich dusz do 
piekła, a obok stoi uśmiechnięta postać śmierci jako szkieletu z kosą i 
klepsydrą w ręce. Pod spodem umieszczono ciekawy napis: „Zdrowi, 
nie lękajcie się, bo śmierć zbawia, a grzech na wieki męczy”. 

W środkowej partii ikony z Lipia widoczne są figury diabłów. 
Początek zwyczaju umieszczania ich w przedstawieniach Sądów 
Ostatecznych można odnaleźć w sztuce sekty manichejskiej. 

Posługiwała się ona apokryfami, starymi mitami perskimi i ideami 
mandaizmu perskiego w satanistycznych obrazach piekła i demonów. 
Kościół obawiał się takiego połączenia gnostycko-manichejskiego i 
starał się zwalczać takie obrazy. Stąd niechęć sztuki bizantyńskiej 
do przedstawień demonów i nawet w wiekach późniejszych nie 
wyobrażano ich w formie potworów, jak to miało miejsce na Zachodzie. 
Diabły w sztuce zarówno wschodniej jak i zachodniej, zgodnie z ich 
zmienną naturą, wyobrażane są w różnej postaci. Utożsamiano je 
zarówno z postaciami zwierzęcymi jak i ludzkimi, ale najczęściej 
mają postać satyra z mitologii greckiej, czasami o karykaturalnie 
komicznym wyglądzie. W malarstwie ikonowym diabeł jest goły, 
a jego ciało pokrywa czarna sierść. Wynika to z przekonania, że 
nagość degraduje istotę żyjącą, sierść jest obrazem grzechu, a kolor 
czarny to symbol ciemności piekielnych. Diabły w ikonie z Sanoka są 
bardzo liczne i urozmaicone. Na żadnej ikonie ruskiej nie ma takiej 
różnorodności. W przedstawieniach Sądów Słowian południowych 
przybierają ludzką postać. 

Ikona z Muzeum Historycznego w Sanoku reprezentuje własny 
wariant wschodniego typu ikonografii Sądu Ostatecznego. Występują 
wyraźne różnice  w traktowaniu poszczególnych scen w porównaniu z 
przepisami zawartymi   w podręczniku z góry Athos lub podlinnikach 
ruskich. 

Z południa przeszły w rejony podkarpackie dawne tradycje 
bizantyńskie obrazu Sądu, w którym np. Etimazja jest już ustawiona i 
adorują ją pierwsi rodzice – Adam i Ewa. Z greckich wierzeń ludowych i 
literatury bałkańskiej pochodzi przedstawienie piekła jako ogromnej, 
połykającej wszystko paszczy potwora. Z legend bułgarskich przenika 
także historia śmierci ubogiego i bogatego, jak również rozmaite 
traktowanie figurek diabłów. Te wpływy krzyżują się   z równoległymi 
wpływami z zachodu. Ikona z Lipia posiada wiele  motywów zachodnich. 
Czas powstania, czyli późne lata XVII w., określają m.in. elementy 
ubiorów oraz szczegóły architektoniczne, a zwłaszcza brama raju. W 
tej ikonie znajdują się wpływy ikonografii bizantyńskiej i zachodniej. 
Typowo ruski jest tylko sposób przedstawienia zmartwychwstania 
umarłych w zamknięciu kolistym. Inne motywy tradycji bizantyńskiej 

Śmierć i grzesznicy, 
fragment  
(fot. A. Brzostowska-
Pociecha)
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i południowosłowiańskiej, to – oprócz wspomnianej wcześniej Etimazji 
adorowanej przez Adama i Ewę – rzeka ognista, przedstawienie raju 
z „Łonem Abrahama”, raj otoczony murem, symbolicznie pokazane 
męki piekielne, a także wieża oczyszczania dusz. 

Wpływy sztuki zachodniej widać w różnych szczegółach, 
a zwłaszcza w tendencji do iluzjonizmu. Widać to w malarsko 
potraktowanych chmurach,        w postawie aniołów stojących wyłącznie 
jako świadkowie wydarzenia lub jako przynoszących emblematy 
męki. Ludowy wygląd Archanioła Michała i liczne scenki rodzajowe 
oraz liczne kształty demonów również wskazują na wpływy zachodu. 
Najważniejszą jednak sprawą jest sama idea Sądu jako Odkupienia, 
a nie groźba kary i sądu. Łącza się z nią idee Zmartwychwstania i 
Wniebowstąpienia. Ujawnia się to w unoszeniu mandorli przez cztery 
anioły, w której pojawia się Chrystus jako łagodny sędzia, który rękami 
przyzywa zmartwychwstałych. Umiejscowienie Chrystusa pomiędzy 
aniołami w najwyższym rzędzie, a nie pomiędzy apostatami, zwraca a 
uwagę na chwale i potęgę powrotu. Płaszcz Pana Zmartwychwstałego 
odsłaniający tors i pokazujący rany podkreśla ideę miłosierdzia. 
Radosny charakter wydarzenia głosi też otwarty tekst Ewangelii, 
który mówi o przygotowanym Królestwie Niebieskim. 

Oprócz wykorzystywania znanych wpływów, malarze ikon 
Podkarpacia prezentowali nierzadko własne rozwiązania. 
Przejawia się to przede wszystkim w bardziej zwartym i zwięzłym 
przedstawieniu głównych scen oraz w pominięciu innych, przeważnie 
występujących w malarstwie Słowian wschodich i południowych. 
Brakuje tu zobrazowania szczęśliwości wiecznej – Jerozolimy 
Niebieskiej, a także licznych scen związanych z dogmatem Trójcy. 
Te motywy umieszczano w malarstwie ruskim w górnej strefie 
ikony, a rolka nieba ma stale miejsce pośrodku, ponad górnym 
rzędem ikony. Nie ma przedstawień alegorycznych ziemi i morza, 
nie ma personifikacji wiatrów, nie występują rajskie rzeki, postacie 
królów i bestii apokaliptycznych, które wzbogacały główne sceny 
Sądu. Samotni Apostołowie nie mają eskorty anielskiej, nie siedzą 
w jednym rzędzie z Jezusem, ale ich miejsce jest niżej, po bokach 
Etimazji. Nie wszyscy,  a tylko jeden Apostoł trzyma księgę.  

Sąd Ostateczny. XVII wiek. Z Lipie  
(fot. A. Brzostowska-Pociecha)
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Na ikonie znajdują się także liczne napisy objaśniające 
poszczególne wątki narracyjne.

Malarze podkarpaccy, w tym malarz ikony z Lipia, znali wzory 
ikonograficzne, zarówno ruskie, bizantyńskie, jak i zachodnie. Nie 
powtarzają ich jednak szablonowo, lecz przetwarzają w myśl własnej 
koncepcji. Rezultatem tej twórczości jest obraz Sądu Ostatecznego, 
który w ramach zachowanej ogólnie wschodniej ikonografii zawiera 
też zachodnią treść ideową .

Ikona z pewnością nie jest „zwykłym” obrazem, ikona nie jest 
przeznaczona do oglądania; a przynajmniej nie tylko do oglądania. 
Ikona nie służy do ozdoby, nie musi cieszyć oka. Bardzo trafnym zdaje 
się porównanie M. Quenot’a, że ikona jest oknem ku wieczności. Bo 
ikona musi być napisana tak, aby świadczyła o tajemnicy zbawienia. 
Nie może być wariacją artysty, jego zdaniem, jego pomysłem. Ikona 
ma być świadectwem istnienia ponadrealnego świata, którego 
doświadcza ikonopisec    i poprzez swoją pracę przekazuje jego 
namiastkę wiernym. Oraz odwrotnie: wierny kontemplujący ikonę 
kieruje swoją uwagę ku sprawom niebiańskim. To dlatego nie musi 
być mimetyczna, w nawet nie powinna, bo pokazuje świat inny niż 
ziemski.

Większość odbiorców z Zachodu przyzwyczajonych jest do 
tego, że im większa oryginalność, tym większy talent, a tym samym 
większa wartość dzieła. Zadziwia ich stałość przedstawienia i 
symboliczna głębia ikony. Trudno jest zrozumieć, że piękno może być 
zawarte w niezmienności, że poprzez takie właśnie stałe i kanoniczne 
ukazanie prawd można dotknąć boskości. Ikona w duchowości 
wschodniochrześcijańskiej jest tym elementem, który umożliwia 
kontemplację i zbliżenie do Sacrum, dlatego też zawsze pozostanie 
dziełem bardziej modlitewnym niż artystycznym. Jako obraz 
mistyczny, nośnik łaski, jest miejscem cudownej obecności tego, co 
zostało na niej przedstawione .
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ІКОНОСТАС ЦЕРКВИ ВОЗДВИЖЕННЯ 
С. КРАСНОСІЛЬЦІ (ЗОЛОЧІВЩИНА)
ПЕНЗЛЯ ВАСИЛЯ ПЕТРАНОВИЧА

Із середини XVIIст. мистецтво на Галичині змушене розвива-
тись у постійній напрузі.  Це час війн, турецьких набігів. Львів, 
що досі був найвпливовішим мистецьким осередком втрачає свої 
позиції. Центром мистецького життя стає Жовква – резиденція ко-
роля Яна Собеського. Саме в Жовкві народився і творчо працював 
знаний художник Василь Петранович.

 І. Крип’якевич  подає майже вичерпні біографічні дані про 
маляра. Яскраво описує його творчість починаючи із Деісусу 
віцинського іконостасу і аж до 50-их років XVIIIст. В. Овсійчук. Од-
нак даних про його ранню творчість є небагато. А було відомо, 
що Василь Петранович як обдарований талановитий юнак! був 
зарахований як маляр до двору Собеських ще у 1700 році. Тож 
можливо припустити, що період від 1700 – по 1718 рр. був доволі 
плідним у його творчості, і за винятком двох образів до каплиці 
Онуфріївського монастиря, що у Львові — «Трійці» та «Зішеся св. 
Духа» (згаданих 1702 р.), він малював інші, не менш вартісні об-
рази та іконостаси до церков у володіннях Собеських.

Цією статею хочемо розширити і додати барв у багаторічну 
плідну діяльність Василя Петрановича як іконописця, і відкрити 
іще невідомі досі його твори, віднайдені на Золочівщині, зокрема 
у церкві Воздвиження села Красносільці.
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З 1620 року с. Красносільці,  як і уся земля «поморянська» 
перейшло у власність Собеських. Чи не єдині дані про церкву у 
с. Красносільці знаходимо у працях М. Драгана та В. Слободяна, 
на основі яких датуємо церкву XVII ст. Церква має опасання на 
кронштейнах, що є типовим для церков Галичини XVII ст. Поруч з 
церквою знаходиться дзвіниця. Церква та дзвіниця укріплені ка-
мяними підмурками. 

У церкві, з частковими втратами, зберігся класичний висо-
кий пятирусний іконостас найймовірніше кінця XVII – початку XVIII 
ст. Увінчує його композиція Бога-Отця і Святого духа з хрестом. 
В даному іконостасі спостерігаємо деякий відхід від традиційної 
богословської програми подібного типу іконостасів. Це, насам-
перед, зображення Антонія та Теодосія Печерських на одвірках 
царських врат (замість Василія Великого та Йоана Золотоустого), 
а також поясні зображення у цоколі іконостасу (замість сюжетних 
сцен старого завіту зустрічаємо зображення св. Анна, під іконою 
Богородиці, апостола Петра — під іконою Христа, цариці Олени — 
під храмовою іконою Воздвиження). 

Важливо відзначити, що у Воздвиженському іконостасі 
використовується цікавий тип Богородиці — Неувядаємий квіт. 
Можемо назвати два джерела цього сюжету. Перший: акафістові 
пісні-гімни. У 17ст. широкого поширення отримують кириличні 
видання «Акафісту до Богородиці»  в якому вживається таке по-
етичне порівняння: «радуйся, квітко неувядаєма..» На іконі у 
правиці Марії бачимо квітку. Квітка на зображеннях Одигітрії є до-
сить поширеним символом дівичої чистоти. Квітки, намальовані 
на іконах цього типу переважно схожі на троянду, маргаритку 
чи лілію. Другим джерелом такого зображення (адже в північно-
італійському живописі воно зявляється вже з кінця 13ст.), є рядок 
2,1 з Пісні пісень: «я нарцис шаронський, лілея на долині». По-
чатки цього типу можна відсліткувати у зображеннях Марії-Цариці 
небес на троні у ранньому західному середньовіччі — Vierge de 
Majeste.

Говорячи про намісні ікони Воздвиженської церкви, слід за-
уважити, що їм, характерне левкасне гравірування складок одя-

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
МАР’ЯНА КАЧМАР
ІКОНОСТАС Ц. ВОЗДВИЖЕННЯ С. КРАСНОСІЛЬЦІ.. .

гу. Знаємо, що таке гравірування імітувало так звані «шати» — 
металеві гравіровані оклади і поширилось на початку XVIII ст. 
здебільшого на Золочівщині та Волині.

Ікони виконані у техніці олійного живопису із темперним, 
санкірним підмальовком, що яскраво бачимо у тіньових партіях 
ликів. Колористика характерна добі українського бароко. Не 
можемо не зауважити пристуність тут специфічної колористи-
ки Василя Петрановича, про яку згадує й В. Овсійчук, характе-
ризуючи її так: «майстер.. користується мяким плавним мазком, 
рівним освітленням і притаманною йому рожево-сріблястою 
тональністю». На іконах Воздвиженського іконостасу перева-
жають рожеві, блакитні, сріблясті тони. Складки одягу доволі 
«нервові» по рисунку, але м’які за світлотіньовим вирішенням. 
Майстер володіє знаннями анатомії та композиції. 

Намісні ікони іконостасу ц. Воздвиження
(фото, Мар’яни Качмар)
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Фрагмент «Деісусу»
В. Петранович

Фрагмент ікони 
Богородиці з церкви 

с. Чижів, 1702 р.

Фрагмент намісної ікони 
Богородиці з церкви с. 
Красносільці

Фрагмент ікони 
Богородиці з церкви 

с. Чижів, 1702 р.

Фрагмент «Деісусу»
В. Петранович

Фрагмент намісної ікони 
Христа 

з церкви с. Красносільці

Фрагмент «Спаса 
Нерукотворного» 

церкви с. Красносільці

Фрагмент «Деісусу»
церкви с. Красносільці
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Використовуючи метод порівняльного аналізу, найбільш 
ймовірно твердити, що ці твори належать пензлю раннього Ва-
силя Петрановича, створені в діапазоні 1700-1718 років. Обєктом 
порівняння були фрагменти «Деісусу» Віцинь (1718р.), що є од-
ним із найраніших знаних його творів. Решта ж створених ним 
іконостасів (для Крехова, Бучача, та Краснопущі) датуються сер-
диною 30-их – 50-их років XVIIIст. В них уже яскраво простежується 
вплив західноєвропейського мистецтва. Їх образи дедалі більше 
відображають прагнення до реальності, яке неухильно несла доба 
зрілого бароко.

Ранні ж твори Василя Петрановича сповнені ще ренесансних 
впливів. На них відчуваємо беззаперечний відбиток творчості та-
ких яскравих майстрів, як Іван Руткович та Йов Кондзелевич. Од-
нак, малярська манера Василя Петрановича є відмінною, а надто — 
 образи його ікон. Найтиповішим для нього є образ Богородиці, 
в якій він майже завжди зображає наближену до простого люду, 
жінку із трішки грубуватими рисами, але водночас її простота 
заворожує правдивістю та возвишеністю.

XVII-XVIII ст — період, в який змінюються основи досі 
традиційного іконописання. Все частіше в іконографічних зо-
браженнях бачимо національний народний ідеал. Старі канони 
беззаперечно залишаються каркасом композицій, але образи не-
впинно набирають життєвості, колористика пожвавлюється, межі 
досі прийнятого – розширюються. Воздвиженський іконостас без 
сумінву є одним із яскравих прикладів цих барокових тенденцій. 

Іконостас органічно пов’язаний із пишною в XVII-XVIII 
ст. різьбою. Розглядаючи різьбу царських врат іконостасу 
зауважуємо, що у них зберігається типова для другої половини 
XVII ст. форма врат з шістьма медальйонами, переплетеними ви-
ноградною галузкою.У даних вратах присутня панівна для почат-
ку XVIII ст. форма композиції – це симетрично збудовані стулки. 
На завершені врат різьба замкнена волютами у формі букви  S. 
Галузки винограду виростають із вазона. Елемент чаші та вазона 
був поширений на теренах Західної України. Цікавим елементом 

Фрагмент 
«Деісусу»

В. Петранович

Фрагменти ікон Воздвиженського іконостасу та ц. с. Чижів

Фрагмент 
«Деісусу»
В. Петранович

Фрагменти ікон Воздвиженського іконостасу та ц. с. Чижів
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врат Воздвиженської церкви є центральна колонка, розділена 
посередині мотивом орнаментованої кулі. Схожа колонка при-
сутня у вратах церков  с. Поморяни,  Миколаївської церкви м. 
Бучача та Краснопущі. Відомо, що Петранович, упродовж трива-
лого часу співпрацював з одною сницарською артіллю, відомі й 
прізвища, які подає Драган, це: Олександр Кулявський та Симеон 
Путятинський («Шимін сницар»). Але з ким саме, не маємо точної 
інформації. Окрім царських врат присутні в іконостасі різьблені 
колони: в апостоьському ряді та обабіч намісних ікон. Виразним 
прикладом барокової різьби є випуклі карнизи, оздоблені елемен-
том виноградного листя. Вони простягаються вздовж всього апо-
стольського ряду.

За всіма ознаками даний іконостас без сумніву вийшов із май-
стерень жовківських майстрів і належить добі зрілого бароко, 
тобто початку чи середині XVIII ст.

Іконостас Воздвиженської церкви можемо вважати відкриттям 
для барокового маялрства, адже досі про нього не згадується у 
жодній з проаналізованих праць.

Царські врата 
іконостасу 
ц. Воздвиження 
с. Красносільці

Фрагмент царських 
врат ц. св. Миколая 

в Бучачі, 
(центральна колонка)

Фрагмент царських 
врат ц. Возжвиження 

с. Красносільці 
(центральна колонка)
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ Леся КОСАНЯК
Музей «Дрогобиччина»

ІКОНА О. ВАСИЛЯ ГЛІБКЕВИЧА 
«УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ» 

ІІ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. 
У КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ «ДРОГОБИЧЧИНА»

У музеї „Дрогобиччина” зберігається ікона о. Василя 
Глібкевича „Успіння Богородиці” ІІ половини XVIII ст. (Іл. 1), ви-
конана для одного з вівтарів дрогобицької церкви Святого Юра.

У порівнянні з однойменними тогочасними пам’ятками (Іл. 2 
– 7) композиція та кольорове вирішення цього твору постає доволі 
цікавим взірцем українського малярства епохи бароко.

Першопланово автор робить акцент на зображенні ложа 
Богородиці. Воно розміщено навскіс, вище в головах і наближене 
до глядача. У такий спосіб о. Василь Глібкевич домігся значимості 
головної теми твору – „Успіння”. На ложі – Марія із схрещеними 
на грудях руками. Риси її обличчя дуже характерні, з притаман-
ними портретними ознаками. Одягнена Богоматір у темно-синю 
туніку із стилізованими, виконаними асистою квітами. Мафорій 
червоний із стилізованими рослинними візерунками у дусі оздоби 
тканин тогочасної моди. Голова Марії лежить на синій видовженій 
подушці з китицями збоку. Покривало на ложі зверху світло-сіре, 
знизу – темного, вохристого кольору.

Далі о. Василь Глібкевич виділяє апостолів Петра і Павла. Їх, 
на відміну від інших десяти поясних апостолів, зображено в по-
вний ріст, по обидва боки, розвернених у напрямі ложа.

 Апостол Петро стоїть біля голови Марії. Він праву руку про-
стягнув до ложа, а лівою прикрив своє обличчя, присів, виставив-
ши праву ногу вперед, у жесті оплакування.
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Апостол Павло зображений у профіль. Ліву руку він простяг-
нув уперед на рівні грудей.

Одежі святих апостолів Петра і Павла синьо-червоного кольо-
ру.

Всі інші апостоли розміщені за ложем фронтально. Їх облич-
чя, як і в апостолів Петра і Павла, о. Василь Глібкевич наділив 
портретними рисами, запозиченими у людей, явно знайомих ав-
тору. Одягнув їх художник у червоні, сині та вохристі хітони.

Особливо виділено Іоана – наймолодшого з апостолів, улю-
бленого учня Ісуса Христа. В руках Іоан тримає білу хустину, вити-
раючи сльози з обличчя із нахиленою у бік ложа головою у жесті 
скорботи.

Апостол Андрій теж виділений окремим ракурсом – його ту-
луб та голова розвернуті у зворотньому напрямі від ложа. Він ліву 
руку приклав до грудей у жесті поклоніння. Одягнений апостол 
Андрій у світлого кольору сорочку, що виділяє його між темними 
одежами Павла та Іоана, які стоять по обидва боки від нього.

Ісус Христос зображений у верхній частині композиції у 
мандорлі  та хмарах золотисто-срібного та сірого кольору, що у 
формі еліпса оточують його, він поколінний, фронтальний. Голо-
ва розвернута на три чверті ліворуч, права рука, наділена жестом 
благословення, біля грудей. У лівій руці Ісус тримає вдвічі змен-
шену в повний ріст постать Марії, яка символізує душу Успенної 
Богородиці, одягненої у червоний мафорій та темно-синю туніку. 
Ісус Христос – у червоному гімантію та темно-зеленому хітоні.

Тло-світ ікони зображає барокові мотиви по обидва боки ман-
дорли, виконані тонованим срібленням. Позем – підлога, вкладе-
на плитами темно-вохристого кольору.

Іконографія теми „Успіння” будується на апокрифах, написа-
них пізніше ІІ ст. від Різдва Христового. Згідно з ними Богородиця, 
як про це розпорядився Христос на хресті, довго жила під опікою 
св. Іоана в Ефесі, де він був єпископом. Можливо, перед смертю 
вона повернулася в Єрусалим, де згідно переказів померла, там 
по сьогодні є церква Успіння.

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕСЯ КОСАНЯК
ІКОНА О. ВАСИЛЯ ГЛІБКЕВИЧА «УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ».. .

Іл.1 О. Василь Глібкевич.  Успіння. Друга половина XVIII ст. 
дошка, темпера, тоноване сріблення.  З церкви Св. Юра в 

Дрогобичі. Музей „Дрогобиччина”. ДКМ 2475 І-4
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взірцем прогресивного 
підходу, щодо тлума-
чення різноманітних 
теологічних аспектів.

На іконі „Успіння 
Матері Божої” Х ст. 
з Константинополя 
(Історичний музей, 
Відень) автор зображає 
під ложем Марії по-
стать юдейського пер-
восвященика Афонія 
(Іл. 3–7), який хотів 
поглумитися над тілом 
Матері Божої, але йому 
перешкодив архангел 
Михаїл, що з’явився і 
відтяв мечем дві руки 
Афонія. За переказа-
ми, юдей став сильно 
каятися і молитися перед ложем, і його долоні враз приросли на-
зад. Аналогічну сцену зображає ікона „Успіння” 1650р. з церкви 
Святого Духа у Рогатині (Іл. 3). Ікони з однойменними назвами 
з Лемківщини середини XV ст. та 1570р. з с. Наконечного (Іл. 2) 
ілюструють цей сюжет з тією відмінністю, що архангела зобра-
жено праворуч, а юдея – з лівого боку під ложем. У дрогобицькій 
іконі, виконаній о. Василем Глібкевичем відсутній сюжет, коли 
Афоній хотів збезчестити тіло Марії, тут, як і на іконі початку XVIII 
ст. з Третяковської галереї головна увага зосереджується авто-
ром на моменті прощання й оплакування апостолами Успенної та 
одночасної появи і взяття її душі Ісусом Христом.

Взагалі у християнському мистецтві тема Успіння зобража-
лася у декількох сценах, починаючи з Сповіщення про смерть 
Марії і закінчуючи епізодом, в котрому Пречиста Діва відноситься 

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕСЯ КОСАНЯК
ІКОНА О. ВАСИЛЯ ГЛІБКЕВИЧА «УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ».. .

На іконі о. Глібкевича ілюструється момент духовного перене-
сення дванадцяти апостолів з місць, де вони проповідували, для 
прощання, оплакування та скорботи над ложем Успенної Марії, 
зображеної з виразом спокою та умиротвореності на обличчі. Апо-
столи зібралися для поховання її Пречистого тіла, але з’являється 
Ісус Христос у мандорлі небесної слави, який приймає у Свої руки 
душу Богоматері (Іл. 1 – 7).

За візантійською традицією душа Марії зображається як ново-
народжена дитина, загорнута в біле крижмо, як на іконі „Успіння” 
середини XV ст., чи на іконі „Успіння Богородиці” 1570 р. с. На-
конечне (Іл. 2), „Успіння Богородиці” 1650р (Іл. 3). У Глібкевича 
вона має вигляд зрілої жінки зменшеного розміру у синьо-чер-
воних одежах. З усього видно, що автор вирішив досить творчо 
зобразити душу Богоматері, уподібнивши її до Успенної Марії на 
ложі, лише вдвічі зменшивши її.

Цікавим є виконання символу душі Богоматері на іконі 
„Успіння” початку XVIII ст. (Третяковська галерея, Москва), де 
Ісус тримає на лівій руці не запеленане в біле крижмо немовля, 
а маленьку дівчинку, яка сидить із молитовно складеними рука-

ми і одягнена у білі 
одежі. Слід заува-
жити, що з плином 
часу у XVIII ст. погля-
ди художників щодо 
ілюстрації релігійних 
сюжетів ставали 
дещо демократич-
нішими, як у випадку 
із символами зобра-
ження душі Успенної, 
не винятком був і о. 
Василь Глібкевич (Іл. 
4), творчість якого є 

Федуско маляр з Самбора. Успіння Богородиці 
1570-ті рр. З с. Наконечне коло Яворова.(фрагмент)

Успіння Богоматері.  1650р. 
З церкви Св. Духа в Рогатині.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕСЯ КОСАНЯК
ІКОНА О. ВАСИЛЯ ГЛІБКЕВИЧА «УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ».. .

Іл. 4 
О. Василь Глібкевич. 
Успіння. Друга по-
ловина XVIII ст. З 
церкви Св. Юра в 
Дрогобичі 
(феретрон).

                            Іл.5
В.Шубейський.  

Успіння Богородиці.  
1755 р. 

З Полтавщини. Іл. 6 
Успіння Богородиці. XVIII ст. З с. Кобло,  Старосамбірщина
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тіла там не було, а тільки похоронні ризи. Так усі зрозуміли, що 
вона воскресла і тілом, і душею.

На заході празник Успіння під впливом Східної церкви появив-
ся дещо пізніше. Його проголосили догмою віри аж в 1950р.

Значення ікони „Успіння” можна виразити такою умовною 
думкою: „Мати дала Мені фізичне тіло, а тепер я даю їй вічне жит-

до неба. У православному і візантійському іконописі існувала 
традиція, згідно якої після Успіння душу Марії взяв до Неба Хри-
стос. Цієї традиції дотримався о. Василь Глібкевич, створюючи 
дрогобицьку ікону ( Іл. 1; Іл. 4).

Яскравий і докладний опис Успіння Діви Марії в кінці земного 
життя в апокрифічному євангелію „Успіння пречистої Діви” і „Зо-
лота легенда” послужили взірцем для багатьох середньовічних 
творів живопису, присвячених цій легендарній події. Сцена 
Сповіщення про смерть Марії у християнському мистецтві зобра-
жалася рідше, в той час як Успіння було досить популярною те-
мою в мистецтві Візантії в епоху Середньовіччя і Відродження. У 
мистецтві епохи бароко і Пізнього відродження цей епізод помил-
ково називався Смертю Пречистої Діви.

День Смерті Пресвятої Богородиці у Східній церкві називають 
Успінням, бо її тіло після смерті не пізнало зотління, але разом з 
душею було взято до неба. Єфеський собор 431р., проголошуючи 
догму про Богоматеринство Пречистої Діви Марії, широко відкрив 
браму до її літургійного культу. Найпершим богородичним праз-
ником у Східній церкві є Успіння, де ми спостерігаємо нове на-
родження Пречистої після кінця її земного життя.

Найдавніші перекази про згадану подію датуються істориками 
по-різному: кінцем другого, кінцем шостого століття Христового, 
і в Східній церкві називають „Святого Іоана Богослова та Успіння 
Святої Богородиці”, а в Західній церкві цей твір називається 
„Прихід Святої Марії”, автор його невідомий.

Згідно з цим твором три дні перед смертю Діві явився архан-
гел Гавриїл і звістив від сина час її переходу до вічності. На день її 
смерті у дивний спосіб зібралися в Єрусалимі апостоли, хоч були 
розсіяні по усьому світу, не було тільки Томи. Божа Мати хотіла 
бути похована в Гетсиманії коло своїх батьків і Обручника Йоси-
па. Сам Христос видимо прийшов по душу своєї Матері. Апостоли 
при співі гімнів на раменах занесли її тіло до гробу і три дні не 
відходили від нього. Третього дня прийшов Тома і дуже бажав 
востаннє поглянути на Богородицю. Коли гріб було відкрито, її 

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕСЯ КОСАНЯК
ІКОНА О. ВАСИЛЯ ГЛІБКЕВИЧА «УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ».. .

Іл. 7 
Успіння 
Богородиці. 
Перша 
пол. XVIII ст.  
З Слобожан-
щини.
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тя”. Тепер Син згадує звернені до Нього жести Матері і відбирає 
їх у смерті. Матір тримала на руках Сина, а тепер становище про-
тилежне: тепер Син тримає на руках Матір, як це зображає на 
своїй іконі о. Василь Глібкевич (Іл. 1; Іл. 4).

Цікаво, що на багатьох згаданих вище одноіменних іконах 
Ісус Христос з’являється в оточенні небесних сил – серафимів, 
херувимів та ангелів. На цих іконах, крім апостолів, Успенну 
Марію проводжають із земного життя єпископи – духовенство, про 
що свідчать хрещаті омофори поверх священичого вбрання (ікона 
з Наконечного, з Лемківщини, Іл. 2), а ікона початку XVIII ст. з 
Третьяковської галереї зображає між апостолами постать Іоана 
Предтечі, про що свідчить темна власяниця на ньому. На іконі з 
Дрогобича автор присутність небесних сил виконує у вигляді сяй-
ва – мандорли довкола Ісуса, а присутніх коло ложа обмежує 12-
ма наближеними до Христа апостолами, надаючи своєму творові 
певної камерності і, водночас, підкреслюючи значимість голов-
них образів – Марії та Ісуса, акцентуючи увагу на події переходу 
фізичного тіла у життя вічне, розкриваючи таїнство Успіння, спов-
нене надією для усього людства.
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Тетяна ДУМАН
Музей «Дрогобиччина»

РИБОТИЦЬКА МАЛЯРСЬКА ШКОЛА 
ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVII СТ.— ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ XVIII СТ. ТА РИБОТИЦЬ-

КИЙ ХУДОЖНІЙ ОСЕРЕДОК СЕРЕДИНИ 
XVII СТ.— ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.

Майстри Риботицької школи, що діяла у останній чверті XVII – 
першій половині XVIII ст. залишили багатий творчий спадок. Свого 
часу вони працювали над оздобленням багатьох храмів практич-
но усієї Перемиської єпархії, що мала на той час досить обширну 
територію. Географія походження пам’яток риботицького маляр-
ства охоплює східні терени сучасної Польщі  (Лемківщина),  Закар-
паття (в т. ч. і частину сучасної Словаччини), терени Бойківщини 
(Самбірський, Старосамбірський, Дрогобицький, Турківський 
район Львівської обл. Україна).

Тому не дивно що риботицьке малярство багато досліджували 
українські, польські та словацькі дослідники. Серед них П. Жол-
товський, В. Свенціцька, Р. Косів, Я. Новацька, М. Пшедезька, В. 
Ґрешлик, Ткач. Атрибуцію творів риботицького малярства про-
водили Р. Біскупський, Я. Ґемза, О. Сидор. В. Откович зібрав 
та підсумував багато відомостей про риботицьке малярство у 
монографії „Народна течія в Українському іконопису”. В. Алек-
сандрович  у статті „Риботицький осередок малярський у другій 
половині XVII ст.” [6, 263-271] максимально зібрав та дослідив 
архівні дані про риботицьких майстрів, і на їх підставі визначив 
початок діяльності риботицького осередку у 1650-х роках.
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ТЕТЯНА ДУМАН
РИБОТИЦЬКА МАЛЯРСЬКА ШКОЛА...

Підсумовуючи та розвиваючи тему Риботицької школи ма-
лярства ми зіткнулись із проблемою неточності мистецтвознав-
чих термінів, які використовуються для означення діяльності 
та творчості риботицьких майстрів. Передовсім зауважимо, що 
для більш конкретних характеристик та правильного тракту-
вання наукового тексту доцільно розділяти поняття „Риботиць-
кий іконописний осередок” та „Риботицька іконописна школа”, 
котрі часто у мистецтвознавчій літературі використовуються як 
синоніми. 

Ще один термін до означення «Риботицької школи» вико-
ристовувала В. Свенціцька, атрибутуючи ряд пам’яток як «Коло 
риботицьких майстрів» [4, 57]. Власне, така підміна чітких та 
конкретних понять як «майстерня» і «цех» на більш узагальнені 
«осередок» і «коло» згладжує ряд дискутивних питань. Зокре-
ма, робота у цеху чи майстерні передбачала високий рівень 
професійності художника, натомість за риботицькими майстрами 
вже тенденційно з середини ХХ ст. утвердився імідж «народних» 
тобто непрофесійних художників . Окрім цього, не були віднайдені 
архівні документи, які б офіційно засвідчували існування цеху чи 
майстерні у Риботичах.  Натомість «осередок» та «коло» досить 
непретензійні поняття, за допомогою яких можна об’єднати ряд 
пам’яток із подібними ознаками.

Якщо наявність художнього цеху у Риботичах лежить у площині 
історичних, архівних розвідок, то про існування Риботицької шко-
ли малярства однозначно свідчить творчий спадок залишений ри-
ботицькими майстрами. 

Малярство всіх риботицьких майстрів об’єднує художнє 
трактування архітектурних та пейзажних мотивів. Дуже подібні 
типажі образів та стилізація ликів і рук. Ряд характерних лише 
для Риботич графічних і живописних прийомів, які в однаковій 
мірі використовували всі риботицькі майстри. Зокрема, до таких 
прийомів відноситься кулясте трактування хмар, імітація  фак-
тури мармуру в архітектурному декорі, оздоблення країв одягу 
святих зигзагоподібним орнаментом, манера виконання живопи-
су із домінантою контурного рисунку та локальним кольоровим  

перекриттям. Таким чином, за вищезазначеними особливостями 
можемо виокремити досить багаточисельний ряд робіт.

У даному випадку «осередок» - надто широке поняття для 
означення творчості досить конкретного ряду майстрів із яскра-
во вираженими стилістичними ознаками малярства. Термін 
«осередок» не передбачає структурного об’єднання художників 
натомість означає певні стилістичні подібності  у малярстві не-
залежних майстрів, що працюють у одній місцевості. У цьому 
випадку подібність у їхній творчості зумовлена особливостя-
ми вузько-регіональної культурної традиції, циркулюванням 
творчих ідей у певному, просторово обмеженому  середовищі, 
наявністю у певному регіоні тих чи інших малярських пігментів, 
вибірковому перейманні певних іконографічних схем.  На базі од-
ного іконописного осередку можливе також виникнення кількох 
малярських шкіл, як це було, на приклад, у Судовій Вишні. У вели-
кому творчому спадку майстрів вишенського осередку чітко про-
стежуються два мистецькі напрямки стилістично відмінні один від 
одного, що свідчить про різні малярські школи. Наприклад, яскра-
вим представником одної – був Стефан Дзенґалович вишенський, 
підпис якого зберігся на іконостасі з Улючу 1682 р. [[10, іл. 61– 63],  
а одним із визначних майстрів іншої – був Ілля Бродлакович маляр 
з Вишні [8, іл. 33-35].

Тут, вочевидь, слід чітко окреслити поняття художнього осе-
редку і школи. Осередок – це поняття вузько-регіональне, означає 
наявність мистецького середовища, яке виникає в економічно і 
соціально сприятливих  умовах у певному центрі (місті).  В тако-
му осередку можуть діяти,  три або більше окремих незалежних 
художників, малярство яких має спільні регіональні ознаки, проте 
– з відмінним творчим підходом і художніми прийомами. У такому 
художньому осередку може виникнути школа за умови наявності 
лідера – митця, навколо якого об’єднаються кілька художників, 
що перейматимуть його творчий досвід, використовуватимуть 
ті самі малярські прийоми, той самий концептуальний підхід до 
вирішення художнього твору. Тобто починає діяти система „вчи-
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тель – учень” чи „лідер – послідовник”. Майстри з осередку, які 
не належать до школи лідера, теоретично можуть ще деякий 
час працювати в осередку окремо і незалежно. Проте, сама по-
ява художника-лідера, а відповідно і його школи, свідчить про 
максимальну відповідність його творчості суспільному запиту, 
тому інші художники осередку стають неконкурентоспромож-
ними, і змушені або приєднуватись до школи, або шукати собі 
заробітку в іншому місці. Тобто осередок передбачає незалеж-
не співіснування майстрів-індивідів, а коли з’являється школа 
із чіткою орієнтацією на лідера, то мова вже не йде про осе-
редок.  Можливим є також  існування декількох шкіл та окре-
мих художників поза школою в осередку одного мегаполісу чи 
регіону. Отже, терміни „художній осередок” і „художня школа” 
треба розмежовувати. 

Яцентій (Яків) Риботицький 
маляр. „Богородиця Одигітрія” 
1688-1691р.  З іконостасу церкви в 
с. Котань. (репрод. [41, іл. на с. 315]) 

Іван Крулицький. «Св. Ян Су-
чавський» перша чверть XVIII 
cт. З церкви у Віслоку Велико-
му (репрод. [74, іл. 261])

Іван Середиський. „ Св. Варвара / 
Пієта ” (феротрон).  1726 р., 
з колекції „Студіон” монастиря студитсь-
кого уставу святого обручника Йосифа в 
церкві Св. Климента у Львові

Майстер ікони „Христос Ви-
ноградна лоза” з Верем’єну. 
„Богоявлення”. Перша чверть 
XVIII ст. (репрод. [67, 37])

У творчості риботицьких майстрів чітко проглядається си-
стема «вчитель-учень» із прямим наслідуванням стилістичних 
та технічних прийомів виконання малярства. Малярство всіх ри-
ботицьких майстрів об’єднує не тільки стилістика, а й художня 
манера виконання живопису, дуже подібні типажі образів і ряд 
характерних лише для Риботич графічних і живописних прийомів, 
які в однаковій мірі використовували всі риботицькі майстри. 
Настільки подібно художники могли малювати лише працюючи 
разом, навчаючись один в одного, переймаючи один в одного 
творчі знахідки.

Тобто говорячи про риботицьких майстрів все ж варто вико-
ристовувати термін „риботицька школа”, на зразок  Самбірської, 
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Львівської, чи Києво-печерської шкіл малярства XVI–XVIII ст..
Разом з тим, термін „риботицький осередок малярства” у 

більш широкому значенні можна використовувати для окреслення 
творчості ряду майстрів-індивідів, які працювали в одному з Ри-
ботичами регіоні та, під впливом культурного резонансу, спричи-
неного творчістю  риботицьких майстрів, наслідували їх. До таких 
художників можна відносити наприклад маляра Федора, котрий 
працював наприкінці XVII – у першій чверті XVIII ст.  Його підписна 
ікона „Тайна вечеря” експонувалась у 2010 р на виставці „Страсті 
Христові” (НМЛ). За формальними та стилістичними ознака-
ми цьому майстру можна приписувати празникові ікони «Різдво 
Христове», «Введеніє», «Різдво Богородиці» та «Стрітеніє», що 
зберігаються у Художньому музеї «Духовні скарби України» (Київ). 
Ще деякі ікони цього майстра зберігються у словацьких музеях  
зокрема „Каменування св. Стефана” з Крайнє Чорне, „Христос 
пантократор” та „Успіння” з Міролі, „Воскресіння Лазаря” та „Св. 
Миколай з житієм” з Семетковичі та ін.. [9, іл. 118-122].  Малярство 
цього художника багато в чому подібне до риботицької школи. Але 
наявність підпису без акценту на приналежність до Риботич, як 
це зазвичай практикували інші майстри школи, не дозволяє без-
посередньо зараховувати його до риботицьких майстрів. Окрім 
цього, його малярство має ряд відмінних від Риботицької шко-
ли  характеристик у деталях. Зокрема, у стилізації архітектури із 
півкруглими дахами та деталізацією цегляної кладки, трактуванні 
пейзажу та позему, графіки складок одежі.

До риботицького осередку все ж не варто зараховувати абсо-
лютно все малярство, яке має подібну до риботицької так звану 
«народну» манеру подачі. Наприклад, творчість Марка Шестако-
вича, якого до кола риботицьких майстрів ввела Я. Новацька [2, 
52].  Хоча стилістична манера Марка Шестаковича із домінантою 
контурної графіки базується на тих самих формотворчих засадах, 
що й риботицьке малярство, проте, як резонно зазначив В. Отко-
вич, індивідуальний авторський почерк та специфічна стилізація 
ликів не дають жодних підстав відносити цього домажирського 
маляра до Риботицької школи [2, 52]. Тому в подібних випад-

Майстер іконостасу з Устянова. „Св. влкмч. Параскева”, 
1698 р. (репрод. [71, іл. 85])
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ках варто говорити лише 
про одночасну діяльність 
майстра-індивіда в одному 
регіоні з художнім осеред-
ком. Адже завдяки культур-
ним і торговим контактам 
між містами тогочасні май-
стри були добре обізнані 
як з творчою діяльністю 
своїх попередників, так і 
сучасників.

Разом з тим,  до вихідців 
з риботицького осередку 
можна зачисляти цілий ряд 
майстрів, які продовжу-
вали традиції Риботицької 
школи ще тривалий час 
після того, як вона пере-
стала існувати. У своїй 
творчості вони застосову-
вали властиву риботиць-
кому іконопису графічно-
живописну манеру подачі, 
багато подібного залиши-
лось в моделюванні ликів 
та підборі типажів для 
зображення святих, проте 

такі художники вже мають зовсім інше бачення загальної форми, 
властиве більше мистецтву рококо. Постаті часто зображаються 
в динамічному русі, з’являється відмінне від класичного для Ри-
ботич трактування складок одягу з великою кількістю закручених 
заломів. Таке спостерігаєм в іконах з амвону церкви в Тиличу [7, 
іл. 33; 209-212], чи у іконі „Новозавітня Трійця” з Милику [7, іл. 
55].  

Напевно, зважаючи на вихідців із Риботицької школи, котрі 

„Св. Дмитрій з житієм”. 1648 р. з 
Білий Камінь. (репрод. [34, іл. 335])

продовжували ще деякий час риботицьку традицію, М. Пшедезька 
розширювала діяльність риботицького осередку аж до 1775 р. [3, 
с.52]. Проте сьогодні з певністю можемо твердити, що діяльність 
Риботицької іконописної майстерні, яка продукувала класичний 
для риботицьких майстрів бароковий живопис, припинилась ще 
до середини XVIII ст.

Переважна більшість творчого спадку риботицьких майстрів 
відноситься до останньої чверті XVII – першої половини XVIII ст. 
Однакові стилістичні ознаки свідчать про діяльність Риботицької 
школи саме в цей період.  Починаючи від 70-х рр. XVII ст. збе-
реглись підписні твори риботицького малярства, автори яких 
наголошують на своїй приналежності до Риботич. Тобто термін 
„Риботицький маляр” став своєрідним брендом, який засвідчував 
цінність виконаного твору для змовника та служив своєрідною 
рекламою риботицькому малярству. Взагалі сам факт наявності 
підписів свідчить про відповідальність майстрів за виконану ро-
боту та про те, що Риботицька іконописна школа на той час вже 
мала певний позитивний імідж у суспільстві. Окрім ікони “Страсті 
Христові”, з Волі Висоцької, які “зобразив міщанин риботицький 
Яків” (Музей будівництва людового в Сяноку) у 1675 р., до  70-х 
рр. XVII ст. відносимо також ікону „Деісіс” з села Завадка маляр-
ства Івана Середиського, з Риботич маляра. Часові паралелі до 
ікони з Завадки можна проводити від малярства Івана Щирець-
кого чи Стефана поповича Медицького, які власне і працювали в 
70–80-х рр. XVII ст.

Разом з тим, у ряді галицьких ікон присутні ознаки риботиць-
кого малярства вже від середини. XVII cт.. Зокрема багато в чому 
перегукуються з  риботицькими ікона „Св. Дмитрій з житієм” 
1648 р. з с. Білий Камінь Львівської обл. [1, іл. 335], ікона „Св. 
Сава Єрусалимський” з Волі Корженецької [7, іл 296]  та творчість 
Майстра ікони „Вознесіння пророка Іллі” з НМЛ.  З огляду на 
різьбу обрамлення, ці ікони слід датувати 60-70-ми рр. XVII ст.. 
Ці ікони більш деталізовані та прописана порівняно зі звичним 
риботицьким малярством, проте у стилізації ликів та деталях одя-
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гу і стафажу,  проглядається ряд ознак, що є визначальними ха-
рактеристиками риботицького малярства. Окрім цього в архівних 
документах другої половини  XVIII ст. згадується декілька імен ри-
ботицьких художників: Михайла, Рубініка та Ісаї [6, 345-347]. Тож 
можна погодитись із В. Александровичем, котрий опираючись на 
архівні документи і виводячи з них період творчої діяльності рибо-
тицького маляра Михайла, визначає початок діяльності риботиць-
кого осередку 50-ми рр. XVII ст. [6, 346].    

Маючи трьох майстрів, які одночасно працювали в Рибо-
тичах, можна погоджуватись з тим, що у 50-х рр. XVII ст. рибо-
тицький малярський осередок вже існував, але це ще не була 
іконописна школа в повному розумінні цього слова. Адже нема 
на сьогодні ікон із повним набором характеристик Риботицької 
школи, які можна було б датувати раніше, аніж 70-ми рр.. XVIІ 
ст. Відсутність таких пам’яток з характерними стилістичними оз-
наками риботицького іконопису не дає можливості говорити про 
існування  школи до означеного часу. Тобто творчість Ісаї, Михай-
ла, та Рубініка, які працювали в риботицькому осередку у 50-х рр., 
швидше за все, індивідуально, дещо відрізнялася від звиклого 
нам іконопису Риботицької школи. Слідуючи логічним висновкам, 
можемо припускати, що авторство вищезазначених житійних ікон 
„Св. Дмитрій”,  „Св Сава Єрусалимський”, „Вознесіння пророка 
Іллі” може належати цим риботицьким художникам. Тож їх можна 
зараховувати до риботицького іконописного осередку та вважати 
попередниками Риботицької іконописної школи.  

Тобто якщо Риботицька школа діяла у останній чверті XVII – 
першій половині XVIII cт. То діяльність риботицького осередку, 
включаючи попередників та послідовників риботицьких майстрів 
можна окреслити серединою XVII – другою половиною XVIII ст.

Взагалі «осередок» – мож розуміти як об’ємне загальнокуль-
турне поняття – діюче культурне у середовище, у якому працюють 
не лише художники, а й поети, музиканти, мислителі, теологи, 
створюючи  базу – основу для виникнення шкіл. Навряд чи можли-
ве виникнення мистецької школи без відповідного культурного се-
редовища. Принаймні Львів, Самбір, Судова Вишня, Київ (міста де  

„Св пророки Ілля 
та Енох”. 
Третя чверть XVII ст. 
(репрод. [67, іл.106])

Майстер Федір «Тайна Вечеря» кінець XVII cт. 
(експонувалась у 2010 р на виставці „Страсті Христові” (НМЛ)).
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XVI – XVIII  ст. діяли художні шко-
ли) були власне такими культур-
ними осередками. 

Хоча  у відповідному куль-
турному осередку не обов’язково 
діяла школа. Наприклад, у XV cт. 
великим культурним центром із 
єпископською резиденцією був 
Перемишль.  Проте ряд збереже-
них пам’яток, котрі приписують 
перемишльським майстрам не 
має ознак художньої школи. Він 
представлений творчим дороб-
ком окремих майстрів, кожен з 
яких мав власний індивідуальний 
підхід до іконопису. Виразний 
творчий почерк дає можливість 
ідентифікувати  ікони окре-
мих майстрів (таких як Майстер 
ікон з Ванівки і Здвиженя, Май-
стер Богородиці з Фльоринки, 
Майстер Дрогобицького чину 
моління) [5]

Визначним осередком літератури та філософії у другій 
половині XVII – першій половині XVIII  ст. був Чернігів. Проте, 
не є дослідженим питання чернігівської художньої школи чи 
чернігівського малярського осередку, хоча цілком логічно при-
пускати, що у такому великому культурному центрі було чима-
ло місцевих художників. Ряд пам’яток, що походить з храмів 
Чернігівщини мають об’єднуючі формальні ознаки, котрі при 
ґрунтовнішому дослідженні можуть підтвердити існування 
малярської школи в Чернігові. 

У випадку з Риботичами, навпаки – незаперечним є існування 
риботицької іконописної школи у останній чверті XVII – першій 
половині XVIII ст.  (враховуючи велику подібність малярства ряду 

«Христос Добрий Пастир» 
друга половина XVIII cт. 
З церкви (тепер костьол) 
в Тиличу  (репрод. [74, іл. 33])

«Свята Варвара» друга половина XVIII cт. 
З церкви (тепер костьол) в Андрійовці  (репрод. [74, іл. 232])
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риботицьких майстрів), проте діяльність Риботичів як різнобічного 
культурного осередку потребує історичних та архівних 
підтверджень. У Посаді Риботицькій (передмістя Риботич) від XIV 
ст. був був Василіанський монастир де писались церковні кни-
ги. Саме місто, із магдебурзьким правом, мало привілей на про-
ведення ярмарків [2, 48], у ньому діяло паперове виробництво. 
Очевидно це посприяло утвердженню риботицького культурного 
осередку та становленню рибтицької школи малярства. 
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Леся ЛЕТНЯНЧИН
Музей «Дрогобиччина»

Дрогобич

ІКОНА «АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ» 
СЕРЕДИНИ XVII СТ. З ЦЕРКВИ 

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА В 
КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО 
ЦЕРКОВНОГО МАЛЯРСТВА

Тема «Михаїла» була поширеною в іудаїстичній, християнській, 
а також в мусульманській міфологіях, де йшлося про великого 
ангела і архангела. Народна етимологія дає осмислення імені 
Михаїла як «Хто, як Бог?». Це ім’я згадувалось у семітських народів 
у давнину. У Старому Завіті Михаїл виступає як князь єврейського 
народу, який захищає народ від князя-супурника, тобто від ангела 
«царства Персидського; і як «архістратиг», що виступив у проводі 
небесного воїнства в кінцевій есхатологічній битві проти сил зла. 
В останній функції він виступає і в Апокаліпсі, де бореться із дра-
коном (дияволом, сатаною), що можна розглядати як варіант дав-
нього змієборчого міфу. В апокрифічній есхатологічній літературі 
він зображується у двобої з ангелом зла Самаелем (у більш пізній 
традиції – із сатаною).

     Агадична традиція приписує йому роль захисника: він 
рятує Авраама з вогненного котла, виводить Лота із приреченого 
Содома, рятує від смерті Ісаака, поставивши на його місце бара-
на, являється провідником ізраїльтян під час їх виходу з Єгипту 
і т. д. Попри місію войовничого заступництва Михаїл виступає у 
ролі ангела милосердя за людей перед Богом. Він також є анге-
лом «предстоячим», який разом з Гавриїлом стоїть перед троном 
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Божим. Крім функції проводиря і заступника, йому притаманна 
функція звістителя, де його образ зливається з образом Гавриїла. 
Як пристолячий ангел, він виступає ангелом-писцем, що заносить 
імена праведників у книгу і ангелозберігачем таємних письмен, 
серед яких були магічні слова про створення небес і землі. Звідси 
і його функція учителя, який вчить Адама землеробству, Авраама 
– Богопізнання, Мойсею передає на горі Синай скрижалі Закону.

Виступаючи посередником між Богом і людьми, Михаїл 
супроводжує їх душі до воріт Небесного Єрусалиму, допомагає їх 
відкрити,  і з раттю біля цих воріт пропускає праведників.

У християнській традиції він несе із хмар тіло успенної 
Богоматері, боронить його від нечестивого. (1)

У Східній церкві культ архангела Михаїла поширився ще у III 
ст.  У 274 – 337 р.р. на його честь цісарем Костянтином Великим у 
передмісті Царгороду було збудовано храм. (2).

Через патрональну роль поміж усіма ангелами у боротьбі із 
силами зла образ архангела Михаїла набув великого шанування у 
нашій церкві.(3).

 Його доволі часто зображали як у пам’ятках образотворчого, 
так і прикладного мистецтва. Слід зауважити, що культ архангела 
Михаїла був дуже поширений у Давній Русі. Він вважався патро-
ном князів, особливо у їх ратних подвигах. Крім того, зображення 
архистратига Михаїла в українському іконописі XV – XVII століть 
належало до найпоширеніших. Найдавніші зображення арханге-
ла Михаїла та його діянь збереглися в мозаїках та фресках Софії 
Київської, у давньоруській металопластиці, в емалевих виробах, 
а також в орнаментиці відомих суздальських кованих воріт XIII 
ст.(4)

Про велику шану й популярність святого Михаїла в церковно-
му малярстві України засвідчують збережені пам’ятки.

Образ архистратига Михаїла був гербовою емблемою м. 
Києва. Скульптура на вежі ратуші, яку виконано, можливо, у 
1697 р., зображує архангела з опущеними крилами, що стоїть 
на змієві і встромляє списа йому в пащу. Композицію орнамен-
ту цілком запозичено  з карбованих шат українських ікон XVII – 

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЕСЯ ЛЕТНЯНЧИН
ІКОНА «АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ» СЕР. XVIII СТ. З Ц. ВОЗДВИЖЕННЯ...

Архангел Михаїл,  середина XVII ст. 
з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі
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XVIII ст. Його культ, разом з культом св. Варвари, пов’язаний з 
церквою Михайлівського Золотоверхого  монастиря. Порівняно 
із скульптурою архангела Михаїла на ратуші, вона довершеніша 
своїм художнім виконанням, трохи інакша за композицією, 
динамічніша – архангел Михаїл немовби злітає з піднятими кри-
лами й мечем.(5)

Однією з найдавніших серед відомих українському стан-
ковому малярству ікон з клеймами є ікона «Архангел Михаїл з 
діяннями», датована другою половиною – кінцем XIV ст. (ЛМУМ) 
(6).На цьому творі клейма розташовані не з чотирьох боків се-
редника, як це було прийнято у візантійському та російському 
малярстві, а а з трьох, завдяки чому виділяється центральне зо-
браження і набуває монументального звучання, що і є однією з 
особливих рис українського малярства.

Іконографія Собору Архангела Михаїла склалася у Візантії в 
IX ст. у зв’язку з встановленням православ’я після іконоборства. 
Первісно складалася з двох постатей архангелів – Михаїла та 
Гавриїла. Яскравим прикладом є ікона кінця XVI – початку XVII 
ст. «Собор Архангела  Гавриїла».(ЛМУМ), де зображено ангелів, 
два з яких підтримують сферу з поясним зображенням Христа, 
що тримає розгорнутий сувій з текстом. Образ Спаса Емануїла у 
сфері в їхніх руках означає відновлення шанування ікон. Взагалі 
цей сюжет сприймається як символ згуртованості і обєднання сил 
добра навколо ідеї божества, і відданості основним настановам 
віри.(7)

Починаючи з XIV ст. найчастіше образи «Архангел Михаїл» 
розміщували на дияконських дверях в іконостасах українських 
церков: рогатинський іконостас, іконостаси І. Руткевича, Й. 
Кондзелевича, Юріївський іконостас та багато інших іконостасів, 
де він намальваний з крилами, в античному або священничому 
вбранні, його атрибутами є палиця, жезл і райське яблуко, куля, 
меч, пізніше – терези.(8)

Ікони архангела Михаїла в іконостасах українських церков ча-
сто встановлювалися в намісних рядах з правого боку, коли вони 
відповідали храмовому празнику, або з лівого боку, де розміщали 

довільну ікону, рівноцінну, як «Свята Трійця» та ін. Прикладом 
є згаданий твір невідомого маляра, що у Дрогобицькому  храмі 
Воздвиження Чесного Хреста. Архістратига Михаїла зображено в 
динамічній постаті з розкішними крилами, у легкому панцирі й 
зі складками спадаючого за плечима яскраво-червоного плаща, з 
піднятим мечем у правій руці й піхвою від нього – у лівій. Він стоїть 
на овальній, з китицями по  боках, подушці. У підніжжі архангела 
, на поземі, намальовано ряд  сцен, що ілюструють перемогу до-
бра над злими  темними силами. Тут ми бачимо: вигнання Адама 
і Єви з раю; Содом і Гомору, де в образі цих міст маляр досить 
вдало відтворив середньовічне місто; боротьбу архангела Михаїла  
з Іаковом; перемогу Давида над велетнем Голіафом, явлення 
архістратига Михаїла Ісусу Навину перед  битвою. Таке зобра-
ження сцен у нижній частині ікони було іконографічно рідкісним, 
адже сцени із життя та діянь розміщувались по боках ікони.  Об-
раз юного лицаря переконує, що ікону створено саме у XVII ст. Ця 
світська вишуканість силуету видовженої за пропорціями постаті 
та сповнене енергії життєрадісне обличчя з широко розкритими 
сяючими очима, з’явилось з-під пензля маляра в час пробудження 
народних надій і віри в перемогу, у час звеличення лицарсько-
го ідеалу і прославлення доблесті воїна-захисника рідної землі. 
Саме тоді небесні воїни св. Георгій (Юрій),  Михаїл повсюдно ото-
тожнювалися з такими оборонцями від ворогів.

Згадаймо, що в «Науці альбо способі сложення казання» (се-
редини  XVII ст.), Іоаникій Галятовський радить так звертатися до 
архістратига Михаїла: «Добудь же з піхви меча свойого, святий 
Михаїле, і заступи на дорозі неприятелям нашим,  і борони нас от 
наїздов неприятельських, із суни оружиє і заври сопротив гоня-
щих нас, борони од неприятелем мечем своїм…» А в популярних 
у XVII – XVIII ст. церковних піснях архистратига Михаїла називають 
гетьманом.

Починаючи з другої половини XVII ст. в образі архангела 
Михаїла втілюється ідея справедливої винагороди за добро. Крім 
вищезгаданих атрибутів додаються ще терези, на яких він зважує 
людські діяння.
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Саме так, з терезами у лівій руці, намальований архангел 
Михаїл Іваном Рутковичем для жовківського  іконостасу (1697 
-1699р.р.). Постать юнака займає весь простір, зберігаючи 
рухливо-динамічний силует. Разом із яскравою барвистістю, 
пишністю одягу, досить манірною грацією, віртуозним виконан-
ням, особливо орнаментальних прикрас, маляр надає образу 
справжнього пафосу, пафосу стилю бароко. Привабливість цього 
юного лицаря ще й в тому, що його образ побудований на контра-
стах юного обличчя і міцно розвинутого тіла, замріяного виразу і 
войовничої динаміки, внутрішнього стану нерішучого очікування 
і напруженої готовності.

Терези символізують битву добра і зла, виражають духовне 
просвітлення як наслідок ідейних переконань та морального ви-
ховання людини. Подібні погляди в часи контрреформаційного за-
силля сприймались особливо загострено як настанови в житті, зо-
крема, через образ, сповнений такої  піднесеної духовної краси.(9)

Подібно зображено св. Михаїла і на іконі з с. Кобло. Осо-
бливою відмінністю є те, що тут є сцена з вмираючою жінкою на 

ложі, над якою в очікуванні з пісочним годинником в руці нахили-
лася Смерть;  і цей сюжет є символом діянь архангела Михаїла, 
коли він, попри роль войовничого заступника, виступає ангелом 
милосердя та просителя за людей перед Богом. Таку його місію 
підкреслює зображення високо піднятих над ложем вмираючої 
у руці архангела шальок терезів, де палаюче серце – символ до-
брих людських діянь – переважує шальку із чорними гадами. (10)

Про роль Михаїла як ангела-заступника, засвідчують і його 
зображення у сценах «Страшних Судів».  Яскравим прикладом 
є стінопис церкви св. Юра у Дрогобичі,  виконаний Стефаном 
Медицьким у 60-х р.р. XVII ст.

Образ архистратига Михаїла був популярний і у XVIII ст. Згадай-
мо  ікону «Архангел Михаїл» з Троїцького жовківського іконостасу, 
намальовану Петрановичем. Концептуально, маляр не відходить 
від традицій, в зображенні збережена символіко-ієратична ос-
нова зі всіма необхідними атрибутами, проте образне вирішення 
спирається на нові виражальні можливості.  Принадність цих мож-
ливостей полягала в тому, що образ дедалі впевненіше набирав 

Вигнання Адама і Єви з Раю (фрагмент ікони «Архангел Михаїл»),  
середина XVII ст., з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі

Давид і Голіаф (фрагмент ікони «Архангел Михаїл»),  
середина XVII ст., з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі
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рис земної людини, зразковість якої полягала  не в абстрагованій 
ідеальності, а в близьких демократичному середовищу понят-
тях гуманної людяності, гідності та піднесено опоетизованої 
краси, невіддільної від життєвих етичних уявлень про добро 
та справедливість. Зразком для створення образу архангела 
Михаїла з дияконських дверей послужив однойменний образ з 
жовківського іконостасу, одне з прекрасних творінь Рутковича. 
Троїцький архангел майже достеменно повторює композиційну 
структуру, вбрання  й атрибути жовківського, зберігаючи його по-
етичну сутність. Проте, чимало віртуозно намальованих Руткови-
чем подробиць, починаючи від шолома, прикрас,  набедреника, 
Петранович не повторює. (11)

     Як бачимо з проаналізованих вище творів, кожен маляр 
намагався по-своєму створити гармонійний і глибокозмістовний 
образ, максимально наближаючи його до реальності, вдихнути в 
нього життя через втілення близьких прототипів.
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АРХЕТИПИ В ІКОНОГРАФІЇ 
САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА.

ЇХНЯ ГЕНЕЗА
Мистецтво доволі рідко зустрічається з питанням 

трансцендентності, яке, як правило,  має локальний характер, 
натомість базується на принципі збереження здобутків традиції 
та їхнього розвитку. Християнське образотворче мистецтво як 
частина світового сакрального мистецтва теж має свою цікаву і 
доволі складну й розгалужену генезу, що звертається до здобутків 
попередніх епох та культур. Закономірно, що повноцінний куль-
турний пласт завжди має під собою підґрунтя з основи-базису, що 
закладається через спадковість духовних категорій, їхнього кон-
тексту.

   З утвердженням християнства, як офіційної релігії Римської 
імперії, виникла проблематика візуалізації нової культової 
дійсності виражальними засобами мистецтва (живопис, мозаїка, 
скульптура тощо). Для Східного обряду Візантії як спадкоємиці та 
наступниці Римської імперії – це була перш за все ікона, що пе-
редбачала використання іконографії, особливого роду канону аби 
уникнути паралелі Античності з його ідолопоклонством, що було 
неприпустимим. Однак, безперечно, що нова традиція іконографії 
сакрального мистецтва не з’явилась трансцендентно, вона вико-
ристала та дещо видозмінила різновиди традицій образотворчо-
го мистецтва (і сакрального також), його кращі перевірені часом 
здобутки, але за нового духовного контексту, нового світогляду, 
його філософської концепції. В доказ даному твердженню мож-
на навести приклад періоду іконоборства, коли виникла гли-
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бока криза пов’язана із шануванням ікон. В той період було зни-
щено чимало ікон, через їхню кровну подібність, а, подекуди, і 
копірність з канонів язичницької Античності. В полум’ї тої кризи 
утвердилася необхідність розвитку чіткої канонічної іконографії 
християнської традиції з допомогою якої ікона перетворювалася 
з об’єкту сліпого ідолопоклонництва на посередника в духовному 
діалозі людини та Божественного – адорації. 

     Більшість пам’яток сакрального мистецтва, що дійшли 
до нашого часу, зокрема ікон, являють собою сформовану 
квінтесенцію християнської іконографії. Проте головні здобутки 
загальнолюдської духовності та культури, його архетипний базис 
після трансформації формальної подачі та духовної видозміни ут-
вердився у християнстві, його сакральному мистецтві.

    Одним з таких архетипних стрижнів є образ материнства, 
що особливо органічно трансформувався від зображення богині-
прародительки до образу Богородиці з усім його багатством та 
розмаїттям іконографічних схем (Одигітрія-Дороговказиця, Еле-
уса-Замилування, Оранта-Моління, Знамення тощо). Безперечно, 
що шлях цієї видозміни складний, дискусійний та суперечливий, 
однак в своїй основі він використовує образ жінки, материнства, 
що має єдине ідейно-сутнісне підгрунтя добра та загальнолюдської 
надцінності. Зображення, що символізують материнство та 
жінку-богиню-прародительку є найдавнішими, які збереглись. 
Пам’ятками раннього етапу в розвитку мистецтва є скульптурки 
з каменю, глини, кістки, бивнів мамонта. Такі зображення знахо-
дять по всій Західній і Центральній Європі, в Сибіру, у верхів’ях 
Дону. Зображення жінок ще дуже далекі від реальної схожості з 
людським тілом. Первісних скульпторів не цікавили навіть риси 
обличчя. Завдання первісних художників полягало не в тому, щоб 
відтворити конкретну натуру, а в тому, щоб створити певний уза-
гальнений образ жінки-матері, символ родючості й захисниці ро-
динного домашнього вогнища. Багато з них добре відполіровані, 
що свідчить про те, що їх часто брали в руки. Це може вказувати 
на їхнє використання як сакральних об’єктів. Найімовірніше, ці 

фігурки, які називають первісними, або палеолітичними, „венера-
ми” є першим праобразом у формуванні іконографії, адже їм усім 
притаманні певні спільні риси: збільшені стегна, лоно та груди, 
відсутність ступнів ніг. Прагнення до створення виразної форми, 
спроби художнього оброблення матеріалу дають змогу саме в цих 
речах бачити перші витвори мистецтва. Одним із найяскравіших 
зразків, що ілюструє прадавній етап розвитку образу материн-
ства та жінки-богині є жіноча статуетка (іл.1), так звана „Венера 
з Віллендорфа” (вапняк, висота 11 см, бл. 30 тис. до н. е., музей 
природничої історії, Відень).

     Наступним етапом переосмислення образу жінки та мате-
ринства є політеїстичний культ Стародавнього Єгипту. Саме тут 
простежується продовження „розробки” жіночого образу, сфор-
мувалось поняття сакральності та її значимості. Міфологізація 
світогляду являє нам образ Ізиди та Гора – матері та сина. 
Зароджується та набуває широкого поширення образ годувальниці, 
що підпорядкований суворим канонам іконографії. Про значимість 
даного образу у суспільній свідомості та духовності свідчить текст 
з „Книги мертвих” (XVI – XІ ст. до н. е.) у якому померлий перед 
суддями у загробному світі свідчить: „Не позбавляв уст немовляти 
молока матері...”, що вважалось одним з найстрашніших та не-
прощенних гріхів. Зображень Ізиди, що годує груддю свого сина 
Гора збереглось чимало, одним з найяскравіших (іл.2) є скульпту-
ра „Ізида годує Гора” (камінь, І ст. до н. е., Єгипетський музей, 
Каїр). Ізида зображена з рогатим головним убором, символом 
божественності. Часте її зображення під час годування сина Гора 
є праобразом, який пізніше буде використано у християнській 
іконографії Богородиці.

   Варто також зауважити, що саме в Стародавньому Єгипті 
була чи не перша відома спроба релігійної реформи на користь 
єдинобожжя за часів правління XVIII династії на чолі з фарао-
ном Аменхотепом ІV Ехнатоном. Існує припущення, що саме за 
часів цієї династії племена євреїв звільнилися з єгипетського 
рабства, тож принесли на територію Палестини ідею монотеїзму 
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та, навіть, цілі окремі фрагменти священних релігійних гімнів, 
які пізніше були використані у текстах Святого Письма. Не вар-
то також відкидати ідею інгументації (захоронення в землю) та 
особливої уваги до тлінних останків небіжчика, що була прита-
манна сакральній традиції Стародавнього Єгипту та перейшла в 
спадок племенам Ізраїлю, а пізніше і християнству. 

Одним із найяскравіших праобразів іконографії Елеуса-За-
милування також можна віднайти у мистецтві Стародавнього 
Єгипту, а саме у мистецтві періоду Амарни (1379 – 1363 рр. до н. 
е.). В період правління Ехнатона та його релігійного перевороту 
не менш різкий перелом відбувся й у мистецтві. „Кутовидність” 
форм змінилася округлістю. Живіші й природніші пози прийшли 
на зміну схематичності. Вперше фараон та його дружина постають 
у родинному інтимному колі, вони бавляться з дітьми. Це одне 
з найяскравіших зображень замилування у світовому мистецтві 
(іл.3). „Ехнатон і його родина. З Тель-ель-Амарни” (розфарбова-
ний вапняк, XVIII династія, бл. 1360 р. до н. е., Єгипетський музей, 
Каїр). Релігійна реформа привела до змін у зображенні людської 
фігури. Холодна формула змінилася м’якшим та інтимнішим, 
людянішим зображенням божественної родини. Ехнатон цілує 
одну дочку в губи, друга сидить на колінах у Нефертіті чеберяючи 
ніжками, третю ж дружина фараона тримає на руках, тож дочка 
обіймає її за шию. Зрушення у мистецтві того часу були настільки 
сильними та яскравими, що повне повернення до старого було 
вже неможливим.  

Походження іконографії сакральної скульптури, його архе-
типи також варто шукати у первісному мистецтві та мистецтві 
Месопотамії, а особливо у скульптурі Стародавнього Єгипту. Ви-
токи адораційних скульптур християнських святих, їхнє призна-
чення фактично залишилось незмінним з часу палеолітичних 
„венер”. Певну кристалізацію сакрального ступеня вони почерп-
нули з так званих ушебті „озірисного” типу – магічно-обрядових 
скульптурок з єгипетських мастаб та скельних усипальниць, які 
підпорядковувались канонам у зображенні (іл.4). „Ушебті”(камінь, 
дерево, 1580 – 1085 рр. до н. е., Єгипетський музей, Каїр).
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„Венера з Віллендорфа” 
(вапняк, висота 11 см, 

бл. 30 тис. до н. е., музей 
природничої історії, Відень).

„Ізида годує Гора” 
(камінь, І ст. до н. е., 

Єгипетський музей, Каїр).
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Пізня античність мала чималий вплив на формування 
християнської іконографії. В імперії Риму християнські переко-
нання виявилися спорідненими найрізноманітнішим ідеологіям: 
монотеїзму стоїків з їхнім шануванням Зевса; культу Деме-
три і Діоніса, так як в містеріях мала значення ідея особистого 
спасіння, а їхня символіка – колосся пшениці та виноград – пізніше 
перетворилися в хліб і вино в обряді євхаристії; культу Ізиди, 
матері-помічниці, що зображалася сидячою на престолі з малень-
ким Гарпократом; духовним пошукам орфічних та піфагорійських 
сект. Все це мало своє віддзеркалення у формуванні іконографії. 
Яскравим прикладом цьому може слугувати ранньохристиянсь-
ке зображення апостолів (іл.5). „Святі Петро і Павло” (рельєф, 
вапняк, IV – V ст. н. е., Аквілея, Національний музей раннього 
християнства). Даний рельєф зображує сцену обіймів святих 
апостолів. Їхні обличчя представлені в профіль за аналогом зо-
бражень на античних монетах римських імператорів. Принципи 
побудови композиції та стилістика зображень напряму зверта-
ються до здобутків пізньої античності у вирішенні мистецьких 
проблематик. Що це зображення апостолів можна здогадати-
ся з самого контексту композиції, однак якщо поглянути на неї 
більш абстраговано чи розглянути фрагментарно, то можна 
ствердити, що дане зображення нічим не різниться від зобра-
ження язичництва пізньої античності чи світського сюжету того 
часу. Рельєф з Аквілеї виявляє етап становлення та формуван-
ня ранньохристиянської іконографії, розкриває її формальне 
визрівання. 

Про запозичення з античного мистецтва та вплив його на 
формування іконографії зображення святих свідчить розпис 
стелі з резиденції Кріспа в Тірі, що був виявлений під діючим 
собором у Тревірі (іл.6). „Розпис стелі з вілли Кріспа”(321 р. н. 
е., Єпархіальний музей, Тревіра). Зображення  було віднайдено 
при археологічних розкопках на місці вілли Кріспа у соборі, що 
був зведений на її місці з ціллю спокути гріха породженого тем-
ною сімейною драмою. Крісп був зісланий до Поли через зв’язок 

зі своєю мачухою Фаустою, яку пізніше вб’ють. В розписі з вілли 
Кріспа зображення еротів, що відіграють символи влади, рапор-
тним чином чергуються із портретами двох вихователів (одним 
із них є, ймовірно, Лактацій, християнський письменник афри-
канського походження) і портретами жінок із імператорської сім’ї 
оточених круглими світлими німбами-ореолами. Тут Констанція, 
зведена сестра Костянтина, виймає з скриньки перлове намисто, 
Єлена, дружина Кріспа, в образі музи грає на лірі, Флавія Єлена, 
мати Костянтина, в центрі розпису склепіння, із золотим кубком 
в лівій руці, а правою, як Юнона, знімає покривало з голови, і , 
врешті, Максима Фауста, дружина Костянтина і головна героїня 

„Ехнатон і його родина. З Тель-ель-Амарни” (розфарбований вапняк, 
XVIII династія, бл. 1360 р. до н. е., Єгипетський музей, Каїр).
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фатального кохання, в образі Афродіти дивиться в дзеркало. Об-
личчя Кріспа виглядає зумисно стертим. Даний розпис заслуговує 
особливої уваги, як взірець проміжного етапу у формуванні уяв-
лень про святість у християнстві. Саме він є тою ланкою, яка 
об’єднує мистецтво пізньої античності і ранньохристиянське ми-
стецтво. У ньому можна чітко простежити формування стилістики 
зображення обожнюваних об’єктів та конкретних персон, хоч і че-
рез призму традиції античного поганства. 

Серед декоративного оздоблення однієї з вілл у Стабіях, що 
залишилося незавершеним через виверження Везувію (79 р. н. 
е.), зображення Нарциса-Вакха виявляє цілу гаму віртуозних 
прийомів, якими володів митець (іл.7). „Міф про Нарциса” (рельєф 
на штукатурці, 79 р. н. е., зі Стабій, Петрарій, Кастелламаре ді 
Стабія, Антикварій). Рельєф зображає принципами, що наближа-
ються до зразків „стьяччато” (плоского рельєфу) тіло юнака в позі, 
що характерна поганській іконографії античності Вакха-Діоніса. 
Принцип побудови напів-спіралевидного повороту торсу буде ви-
користаний у християнській іконографії Христос Лоза Виноград-
ная. Навіть принцип використання рельєфу, барельєфу та ажур-
ного вирізування викликатиме паралелі із Пізньою античністю. 

У формуванні виразності ликів християнських святих від 
мозаїк Равенни, Софії Київської, мозаїк Константинополя та 
врешті й самих ікон матиме істотну питомість доволі явне запози-
чення. Особливо виразно воно проявиться у контурно-графічному 
формотворенні очей, що будуть часто підведені на зразок адора-
тивних скульптур Месопотамії (іл.8). „Скульптура богомольця” 
(камінь, бл. 2700 р. до н. е., Іракський музей, Багдад). У цьо-
му зображенні богомольця з храму Абу в Телль-Асмарі широко 
розплющені, неприродно великі очі, що символізують боголюб-
ство, а руки складені для молитви. 

Також чималий вплив не лише через здобутки художньої 
виразності, але й через техніко-технологічну основу матиме 
техніка енкаустики, що наводить парафраз до так званих фаюмсь-
ких портретів (іл.9). „Портрет молодого римлянина” (енкаусти-

„Ушебті” 
(камінь, дерево, 1580 – 1085 рр. до н. е., 
Єгипетський музей, Каїр).

„Розпис стелі з вілли Кріспа”
(321 р. н. е., Єпархіальний музей, Тревіра).

„Святі Петро і Павло” 
(рельєф, вапняк, IV – V ст. н. е., 
Аквілея, Національний музей 

раннього християнства).
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ка, поч. ІІІ ст. н.е.). Завдяки появі римської традиції збережен-
ня вдома портретів померлих, виконаних живописом на дошці, 
з’являється відчутний поштовх у сфері сакрального живопису 
особливого характеру, як-от вотивний чи посмертний портрет. 
Всі ті здобутки та відкриття, які були освоєні в той час в тій чи 
іншій мірі вплинули на християнську іконографію, перетворив-
шись на її архетипи.

Особливий вплив на розвиток української сакральної 
іконографії мали здобутки міст-полісів з мистецтвом яких 
простежується доволі явна діалектика. Йдеться про малярство 
Північного Причорномор’я і Таврії. Пам’ятки стінного малярства 
перехідного типу виникли на теренах України, що становить їх осо-
бливу цінність і засвідчує утворення тут своєрідної місцевої школи 
античного малярства. До найхарактерніших належить зображення 
погруддя богині Деметри посеред стелі відомого склепу Деметри 
з Великої Близниці. (іл.10) „ Голова Деметри” (розпис центральної 
плити склепіння поховальної камери, темпера, IV ст. до н. е., 
курган Велика Близниця). Широке, близьке до круглого, обличчя 
богині строго фронтальне, з піднятими майже до руху Оранти до-
лонями рук. Рух за характером типово онтологічний – богиня Де-
метра молиться. Риси обличчя з певними прикметами сакральної 
ідеалізації. Руки виконують молитовний жест Оранти. Не забувай-
мо, що у центрі капсули поховальної камери кургану зображено 
образ Божества. Висловлюючись християнським терміном – це 
своєрідна ікона Богині Деметри. Богині, яка буде провідником 
покійного в потойбічному світі. Інакше присутність цього зобра-
ження тут була б позбавлена сенсу. У цьому випадку маємо справу 
з його сакрально-онтологічним, культовим варіантом. 

Зображення богині підпорядковане високим вимогам мистецт-
ва, яке є елементом традиційного похоронного обряду й існує як 
його інтегральний елемент. Характерні тондо такого типу є на ран-
ньохристиянських іконах із монастиря св. Катерини на Синаї, такі 
ж круглі тондо зі зображенням Ісуса Христа спалювали на вогни-
щах іконоборці (за даними Хлудовського Псалтиря чи Київського 
Псалтиря 1397 р.).                               

Ще одним яскравим прикладом перехідного етапу у формуванні 
сакральної іконографії та її архетипів слугує розпис склепу, вияв-
леного на терені античного Пантікапея в районі Глинища, відомого 
під назвою склепу Деметри з І ст. н. е. (іл.11) „Голова Деметри” 
(плафон склепу Деметри на Глинищі у Пантікапею, темпера, поч. 
І ст. н. е.). Це найцікавіший високохудожній елемент склепу в 
круговій композиції. В центрі плафона погрудна композиція богині 
Деметри з вінком на голові. Всі форми максимально монумен-
тально узагальнені й передають глибоку настроєність виразу об-
личчя богині. Монументалізм твору значною мірою перегукується 

„Міф про Нарциса” (рельєф на штукатурці, 79 р. н. е., 
зі Стабій, Петрарій, Кастелламаре ді Стабія, Антикварій).
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з монументалізмом, який буде розвиватися через три століття в 
християнському мистецтві Таврійського півострова. Традиції ми-
стецтва пізнього еллінізму, в яких створене погруддя Деметри, 
матимуть продовження і надалі впродовж століть й аж до XVIII 
століття.     

   Аналізуючи зразки іконопису XVI – XVIII ст. можна вияви-
ти чимало прийомів та ідейно-композиційних архетипів, що ди-

вовижним чином оголюються 
крізь іконографічну схему кано-
ну, який, однак, ніколи не ско-
вував уяву справжнього митця. 
А українська ікона увібрала в 
себе здобутки світового ми-
стецтва через найрізноманітніші 
впливи, являючи нам зраз-
ки загально-культурної та 
загально-гуманної цінності, яку 
важко порівняти з чим-небуть. 
Великі очі ікон, що звернені 
до людських бід, стилізовані, 
ракурсно-непропорційні вуха 
– аби почути всі молитви, вис-
лухати людські жалі, маленькі 

уста, що часто розтягнені в усмішку Кори або витягнуті в ниточку 
розуміння – златоуство. Все це унікальне явище, що увібрало в 
себе мудрість та духовність віків, і криє в собі ще чимало науково-
мистецьких відкриттів. 

„Скульптура богомольця” 
(камінь, бл. 2700 р. до н. е., 
Іракський музей, Багдад).

„Портрет молодого римлянина” 
(енкаустика, поч. ІІІ ст. н.е.).

„Голова Деметри” 
(плафон склепу Деметри 
на Глинищі у Пантікапею, 
темпера, поч. І ст. н. е.).

„Голова Деметри” 
(розпис центра-

льної плити 
склепіння похо-

вальної камери, 
темпера, 

IV ст. до н. е., 
курган Велика 

Близниця).
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   Архетипи іконографії сакрального мистецтва висвітлені 
в даній статті, безперечно, далеко не повні, вони ще потребу-
ють детальнішого виявлення та простеження стилево-ідейних 
зв’язків. Проте введення в науковий обіг в дещо новому ракурсі 
доволі знаних пам’яток та погляду на дану проблематику, допо-
може у веденні наукової роботи в руслі вивчення іконографії са-
крального мистецтва та його деталізації. 

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

1. „Іконолоія й іконографія”, Д. Степовик, видання друге, доповнене, 
”Нова Зоря”, Івано-Франківськ, 2004.

2. Журнал „Кераміка. Стиль і мода”, літо 2008, архіваріус – „Мозаїка Ра-
венни”, А. Бичкова.

3. „Українське мистецтво”, Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова, том 
1, „Світ”, Львів, 2003.

4. „Энциклопедия искусства Древнего мира”, О. Краснова, „Олма-
Пресс”, Москва, 2002.

5. „Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв”, М. Холлінгсворт, 
„Махаон-Україна”, Київ, 2008.

6. „История мирового искусства”, А. Мондадори, „БММ АО”, Москва, 
1998.    

Любомир ТИМКІВ
Галерея “тимутопіяпрес”

м. Львів

ON ASEMIC WRITING 
(Marco Giovenale interviewed)

Ante-Scriptum.  Marco Giovenale (Rome, Italy) - авангардний 
італійський поет, що відомий своїми роботами далеко поза межа-
ми батьківщини і є одним з провідних сучасних поетів, що працює 
в техніці асемічного письма.

Термін асемії потрібно шукати в медичній психології, саме 
звідси відсутність вживання слів і нездатність сприймати будь-які 
з відомих символів і знаків. Характеризується  втратою здатності 
до звичного читання, що дозволяє асемічним поетам створю-
вати свою мову (або відображати ще не пізнану) і свою поезію. 
Хоча будь яке письмо це своєрідна знакова система, діапазон цієї 
поезії, як авангардної практики захоплює можливістю відкриття 
нового. Створення реальності, систему знаків, вимірів. Поезія-
Лабораторія.

На виставці під назвою “glyphs (and) encyclopaedia” (Львів, 
2012р.), майстер представив окремі поетичні серії, а саме, де-
сять робіт “glyphs” 2011-12 рр. сім листів “encyclopaedia”, п’ять 
“sibyls” та шість асемічних п’єс з проекту «draft 222».

 Також, представляю вашій увазі мої запитання на які 
люб’язно погодився дати відповідь Марко Джіовенале.

How long have you been playing asemic poetry? Did it have a 
place in your creative life before?

I started making asemic texts some years ago: I think the first 
good (?) works are from the year 2005 ––or a little bit earlier. Then in 
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2008 La camera verde (http://www.lacameraverde.com) published 
my Sibille asemantiche (“Asemic sibyls”), as a fully asemic book. But 
before that (and after, of course) I published a lot of stuff on line 
and I also spread a lot of asemic installations anywhere, for example 
on the occasion of the Text Festival in Bury, April 2011, where also 
asemic pieces by me took part in the collective exhibition. (I often 
follow the ‘principles’ expressed in http://installance.blogspot.com: 
see http://installance.blogspot.it/p/host-lost-derive-river-01.html). 
Another book has been published in 2011 thanks to Dan Waber, in 
the “This is visual poetry” collection: http://thisisvisualpoetry.
com/?p=1019. 

 I’ve always been drawing, since the 80s, but at that time I 
wasn’t even thinking of abstract drawing(s). So I didn’t focus on the 
asemic area before the new century.

Is this the only way for writing poetry, for avant-garde 
positions? Is traditional poetry coming to an end?

I definitely think that asemic writing is not the only path or 
highway an avant-gard can consider. New forms of textual and non-
asemic experimental works are born every day. So we can’t define 
the borders of the growing and growing experiments in language, art, 
music, media. 

 By the way, it is true that ––confronted to glitch art, asemic 
writing, conceptual texts, flarf, postpoésie, and prose in prose etc–– 
the traditional forms of ‘linear’ writing are forced to face a completely 
new situation and landscape. Perhaps it can be said that a kind of 
‘traditional’ poetry came to an end (or exhaustion) in the mid-60s, 
when a lot of new experiments burst out. But in countries like Italy, 
for example, that is not a widespread obviousness. On the contrary, in 
Italy we have an evergreen boring mainstream still dealing with pure 
hendecasyllables and sonnets. 

In Ukraine asemic poetry is generally perceived as something 
unknown and strange. Can you explain what kind of practice is it? 
Is it still literature? Or art?

Maybe it is both. Or it belongs to both, in part. Asemic writing 
can be considered a kind of writing, without semantic content. It 
‘mimics’ an actual writing, an alphabet, calligraphy, text, but it can’t 
be ‘translated’ into a known meaning, code, text. It seems like it 
really has no meaning, if for ‘meaning’ we mean the kind of internal 
translation of concepts and words and images we usually face when 
talking and writing in our mother tongue.

 When we read a known language, we may almost touch and 
feel some kind of communication stream, the passage of a current 
of meaning ––grounded in our very roots. Some sort of ‘transitive 
event’ is taking place into our brain. Conversely, when we look at 
an asemic text, we realize we feel at the same time the ‘transitive’ 
condition of our reading and the absence of the stream. We see the 

glyphs 0051. (2012р.)
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shape of a flow of meaning but there’s no content in it. We have the 
vehicle (what we may call a text) but it is fully taken and occupied by 
nothing we know. Nothing we will ever know. Nonetheless, we like it, 
we spend time in watching at the glyphs and signs, we try to balance 
the fascination given by the simple drawing and the exciting forms of 
entities resembling some written traces. But we also understand they 
are traces of the unknown. And we accept that. We are just facing 
some sort of challenge or game, where there’s nothing to win except 
for the pure pleasure of a ‘suspended’ meaning that hits us and... 
tickles our brains’ linguistic areas even if its place stands outside of 
any language. (And outside of the power of language).

As I told to Dan Waber for the “This is visual poetry” chapbook: 
asemic writing is a major path leading out of the western logos legacy. 
Generally speaking, twisted signs or tiny glyphs like these ones can 
be left alone on the page, unrecorded or not; and they (try to) bring 
on — even in this way — their peculiar anti-discourse, set out of the 

common sense and the shared meanings.
 Then they (or their images) can also be involved in a process 

of further change(s), passing through a thousand digital doors — facing 
some sort of multiverse. It’s something you can perceive in most of 
these pages.

 Such glyphs seem they want to stand as signs of a possible 
wider change: a shift in the writer’s mind, and the reader’s eye. The 
former will be ready to abandon the power of language, the pre-
written codes of the meanings’ dictatorship; the latter will try to 
do his/her best in dealing with such a lack of known coordinates, 
alphabets, recognizable lines of speech, in order to catch the weird 
non-melodic phrases in an area of new graphic entities.

 Many of the asemic sibyls and glyphs I drawrite fade in the 
black side of the sheet, they leave the trace of a trace, in the reader/
viewer’s mind. He is no more a spectator, nor someone in need of 
convictions and fixed “omega” goals and targets. He is — we are 
— free to simply enjoy the faint passing of those traces. (Their fair 
impermanence).

Do you support the creative ties with poets from other 
countries, and how interesting asemic writing is for the modern 
Italian poets?

I absolutely support any link to/from other countries; and 
asemic writing is anything but a ‘national’ (or locally/culturally 
defined) area of artistic and (post)literary line of research. In Italy 
there have been and are visual 
poets, verbo-visual artists, 
and asemic writers. I think of 
Vincenzo Accame, Emilio Villa, 
Magdalo Mussio, to name a few. 
Irma Blank, who lives in Italy, is 
also one of my favourite artists 
(authors). All the Italian poets-
poets (or linear writers) I know, I 

encyclopaedia 1. (2012р.) encyclopaedia 4of7. (2012р.)

0063 six shots.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЮБОМИР ТИМКІВ
ON ASEMIC WRITING (MARCO GIOVENALE INTERVIEWED)

must say, do not work on the asemic path (with the exception of the 
important works of Mariangela Guatteri, Massimo Sannelli, Riccardo 
Cavallo, Daniele Bellomi and a few others).

Tell us please something about your series “encyclopaedia” 
and “glyphs”, “sibyls” and “draft 222”.

The project of the Asemic Encyclopaedia is a still-(and-forever)-
in-progress project, made of hundreds of slips of paper, micro-
sheets, each dealing with some kind of inexplicable thing or item or 
argument. In these leaflets or sheets I try to do my best to explain 
some graphic ‘content’ I do not know at all! The Encyclopaedia can’t 
have an ‘end’, since the world of the known events is an enormous 
one; but that of the unknown is infinitely bigger.

 I wanted to write a note in order to ‘explain’ my works, when 
The Last Vispo Anthology was out (2012): the note is unpublished, 
and this is its ‘incipit’: 

I started drawing=writing «sibyls» in 2005-2006. They were not 
imagined as a structured series, but as single messages/leaflets in 
English. And maybe, at first I didn’t think I had to define them, nor 
give them a name at all. They were born as lines/verses you could 
actually read. They were arranged in square grids. But I started 
calling them «sibille» (in Italian), «sibyls», almost soon. This was also 
due to my respectful feelings of gratitude and admiration toward 
Emilio Villa’s work. He made drawings, visual poems, installations 
and engravings based upon his multilingual sibylline texts. He also 
knew (and said) that a sibyl is something you lose. You write it and 
soon you send it away. It belongs to nobody. (It’s a form of dépense, 
too: I think so.) 

The “glyphs” differ from the sibyls because first of all they’re 
sort of “block letters” (while sibyls are “cursive”), then I also must 
add that the blank spaces have a role in the graphic mise en page of 
the glyphs. They can or cannot work through superimpositions. While 

the sibyls always stand on the page as superimposed strata of (non)
meaning.

 Draft 222 was born during the making of a series of new asemic 
sibyls and glyphs, when I realized I could record a video from slight 
moves of the sheets I was working on. I made a series of short vids (I 
always prefer short low-res vids to huge projects), then I choose that 
‘video-draft’ as an opus in itself.

Is there a question about poetry that no one asks –– but you 
are thinking of?

Yes: it’s about the space for manoeuvre the reader has when 
facing a text. A traditional poem, a novel, a linear page, they all 
give us a predetermined space for us to explore the blurred borders 
between the specific written ‘thing’ and our general act of reading. 
An asemic work ––on the other side–– maybe leaves us in full fear of 
the fully unknown. Is this fear an inviation au voyage, or will some 
sort of panic prevail on the reader’s curiosity? You may foresee my 
reply: asemic writing is an amazing invitation. An invitation to open 
our mind to the abstract shape of a (missing) language, even if it 
seems it doesn’t work as a language, since it’s void of any already 
known content. So the further question I’d like to raise may be: why 
not? Why not try to explore the asemic territory?

glyphs 0048, 0052. (2012р)
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НАДІЯ КІКТА
КАКТУС-СТЕФАНИКУНадія КІКТА

Музей «Дрогобиччина»
Дрогобич

«КАКТУС — СТЕФАНИКУ»

Дев’ятого листопада 2012 року до Дня української мови 
та писемності у Палаці мистецтв було відкрито виставку жи-
вопису, присвячену творчості неперевершеного новеліста, ав-
тора самобутніх соціально-психологічних творів про життя 
західноукраїнських селян кінця ХІХ – початку ХХ ст. Василя Стефа-
ника. Автор проекту – художник-реставратор музею «Дрогобиччи-
на» Лев Скоп. Ця виставка є другою версією цього проекту. Перша 
дія відбулась у Львові у 2010 році. У виставці взяли участь, окрім 
Левка Скопа: Левко Микитич, Тетяна Думан, Світлиця Бариська, 
Галина Хорунжа, Любомир Тимків, Оксана Дудич. Кожен із митців 
своїм авторським баченням відобразив ставлення до творчості 
великого письменника та лише притаманною йому художньою 
мовою передав глядачеві відомі ще зі шкільних хрестоматій та 
читанок  образи головних героїв новел, таких як: «Гріх», «Гуцул-
будівничий», «Роса», «Сама-самісінька». 

Виставка розміщена у підвальному приміщенні, де нещо-
давно відбувалась акція, присвячена творчості Бруно Шульца, у 
рамках фестивалю «Арка уяви». Крім живопису на виставці мож-
на побачити цікаві інсталяції, створені на тему творів Стефани-
ка. Атмосферу того часу передають різноманітні деталі, такі, як: 
імпровізовано «одягненені» у селян початку ХХ ст. манекени, 
вишиті рушники 30-х років минулого століття, деякі предмети по-
буту того часу, кольорові тканини, стрічки – все це витримано у 
стилі часів Стефаника. Своєрідність авторського бачення проекту 
захоплює і дивує глядача. Можливо, у  залах ошатного палацу це 
дійство сприймалось би інакше, а в цьому затишному підвалі, де 

збережена камерність, малий простір – все як уявна частка ми-
нувшини.

Свої враження від побаченого висловили професор ДДПУ 
ім. І. Франка М. Шалата; музикознавець, викладач ДДМУ ім. В. 
Барвінського Л. Садова; глибокий аналіз творчості визначного 
новеліста дала викладач кафедри української літератури ДДПУ 
ім. І. Франка М. Стецик; запам’ятався емоційний виступ учасниці 
виставки Світлиці Бариської, а сам автор проекту  – Лев Скоп – 
поділився своїми пережиттями під час роботи над створенням ви-
ставки.

Творчість Василя Стефаника, як дорогоцінна перлина у 
скарбниці української культури, представлена не тільки у слові, а 
й у живописі, вражає і до нині читачів та глядачів своїм сильним, 
глибоким психологізмом та спонукає задуматись над вічними  
людськими цінностями.

«КАКТУС - СТЕФАНИКУ» (експозиція виставки). 
Палац мистецтв. Дрогобич – 2012 р.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
НАДІЯ КІКТА
КАКТУС-СТЕФАНИКУ

«КАКТУС - СТЕФА-
НИКУ» (експозиція 
виставки). 
Палац мистецтв. 
Дрогобич – 2012 р.

Тетяна Думан. Доля 
(інсталяція), 2012 р.

Лев Скоп, Тетяна Думан, 
Світлиця Бариська. Корчма 

(інсталяція), 2012 р.

Оксана Дудич. Еміґранти 
(п.о. 45Х65), 2012 р.

Лев Скоп. Нитка 
(п.т. 45Х70), 2012 р.

Галина Хорунжа. Портрети 
(п.о. 25Х30), 2011 р.

Світлиця Бариська. Дика Ружа 
(п.а. 45Х70), 2012 р.
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ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Левко Мики-
тич. Село (п.о. 
70Х50), 2012 р.

Тетяна Думан. Мотиль-
шкільник (п.т. 45Х70), 2010 р.

Левко Мики-
тич. Село 
(п.о. 70Х50), 
2012 р.

Відкриття виставки 
«КАКТУС - СТЕФАНИКУ» . 

Палац мистецтв. 
Дрогобич – 2012 

р.

Віталій КРЕСЛАВ
Дрогобич

РУКИ БОГА 
САКРАЛЬНИЙ СИМВОЛ 

ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ
     Хай Сонце — прабог всіх релігій, 

Золотопере й життєсійне 
Благословить мій дім крилатий. 

Накреслю взір його неземний, 
Святий арійський знак таємний, 

Накреслю Свастику на хаті 
І буду спати вже спокійно. 

Богдан-Ігор Антонич, «Молитва», 1936р.

Історична довідка

Сакральний знак був відкритий у 1936 році археологами філії 
Лодзького Музею Етнографії (http://www.maie.lodz.pl/) в ґміні 
Бяле, Лодзького воєводства. В одній із гробниць знайшли по-
ховальну глиняну вазу, в якій окрім спалених кісток також вия-
вили обрядові речі: голки, ножі, застібки, підвіски, кістковий 
гребінь тощо. Посудину прикрашали вигравірувані білою пастою 
різноманітні солярні знаки, зображення людиноподібних істот, 
вершників та тварин, а також загадковий рівнобічний хрест зі сва-
стями.

Пам’ятка датується III - IV ст. і відноситься до пшеворської 
культури залізного віку, що являла собою союз праслав’ян і кельтів 
(галлів, бойїв, бастарнів), які проживали на той час на території 
Карпат. Ареал розповсюдження пшеворської культури: верхів’я 
ріки Одра (Сілезія), горішня і середня Вісла (Мала і Велика Поль-
ща), Південна Лемківщина, українське Закарпаття і Мармарощи-
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Ритуальна глиняна ваза ІІІ-ІV ст., 
розкопана в одному з поховальних 

курганів 
у 1936 році в ґміні Бяле, Лодзького 

воєводства (Польща)

на, Галичина. Свою назву культура отримала від міста Пшеворськ, 
Жешувського воєводства в Польщі, поблизу якого в селищі Гаць 
у 1904-1905 роках й був розкопаний перший великий могильник 
даної культури.

За часи німецької окупації символ викликав неабиякий 
інтерес у нацистів. Його навіть було встановлено у якості герба 
міста Лодз. Знахідка активно експонувалась в пропагандистських 
та ідеологічних цілях Третього Рейху. Фотографії погребальної 
посудини, її малюнки з коментарями були надруковані у щоден-
них газетах, наукових журналах, розміщені на багатьох листівках 
та постерах. На її основі були спроектовані деякі герби німецької 
аристократії. У 1945 році, після звільнення Польщі від німецьких 
окупантів, загадкова посудина разом з іншими унікальними 
знахідками безслідно зникла. 

Світу символ став відомий тільки на початку 90-х років ХХ 
століття, під назвою «Руки Бога» (Ręce Boga, Hands of God). Пер-
шим таку інтерпретацію запропонував польський публіцист і 

дослідник, актор і режисер Лех Стефанскі (Lech Emfazy Stefański), 
опублікувавши в 1993 році у виданні «Оракл слов’янський» та в 
статуті Польського Костьолу громад Рідної Віри (Rodziama Wiara) 
опис символу. У 2009 році «Руки Бога» був офіційно зареєстрований 
у Польщі як один із давньослов’янських язичницьких символів.

Сьогодні, в Музеї Етнографії міста Лодз залишилась тільки її 
гіпсова копія.

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ВІТАЛІЙ КРЕСЛАВ
РУКИ БОГА САКРАЛЬНИЙ СИМВОЛ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ

Ритуальна ваза і герб 
міста Лодз (Litzmannstadt), 
1941р.

Тлумачення символу

Символ являє собою ідеограму у вигляді рівностороннього 
хреста — символа світобудови, напрямленого на чотири сторони 
світу, де кожна із сторін відповідає стихії-першоелементу: Вог-
ню, Повітрю, Воді та Землі і закінчується своєрідними гребнями у 
вигляді п’яти кінчиків чи то пак, «пальців». Звідси й назва – Руки 
Бога. В езотеричній термінології такий рівносторонній хрест на-
зивають ще Вселенською Віссю (Axis Mundi) або Скелетом Боже-
ственного Організму.

Дослідники й історики по сьогоднішній день тракту-
ють ці загадкові «пальці» кожен по-різному. Одні вважають 
їх блискавицями бога грому Перуна або Індри, як його ще на-
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зивали індоєвропейці. Інші — променями Ярила або Хорса, 
давньослов’янських солярних божеств. Існує й ще одна гіпотеза, 
за якою виявлений на поховальній вазі сакральний символ 
—  чотирьохсторонній лик Свантевида, бога небесного світла, 
укладача законів Всесвіту і Природи, якого вшановували західні 
слов’яни. 4-гранна статуя Свантевита з рогом тура в руці і з мечем 
збоку, що мала 4 обличчя, стояла в Арконі – релігійному центрі 
праслов’ян X – XII ст. на острові Рюґен (Німеччина). Подібний ідол 
стояв  на Галичині, у святилищі на горі Богит, Тернопільської 
області. У 1848 році він був знайдений біля села Личківці біля Гу-
сятина в річці Збруч (притока Дністра). Сьогодні ідол зберігається 
в Краківському археологічному музеї.

На мою думку, усі витлумачення вірні, так як сим-
вол універсальний, бо являє собою світобудову, цілісність і 
гармонійність усіх сторін і стихій, які брали участь в світотворенні 
і врівноважуються одним-єдиним законом, одним епіцентром, по-
чатком усіх початків або Deo Deorum, а його закінчення, вірогідно, 
являють собою гілки Світового Дерева, Дерева Роду, яке так свято 
шанувалося різними племенами у всі часи. Нижні гілки дерева – 
то минуле, коріння роду або Нава — так-званий підземний світ в 
уявленнях наших пращурів; верхні — то майбутнє, зв’язок з світом 
Праві – обителлю давньослов’янських Богів і праведних душ по-
мерлих; гілки по праву і ліву сторони — то руки Бога-Творця Все-
держителя.

Поміж раменами вмальовані лівосторонні, обороняючі 
свасті — солярні знаки, що з санскриту тлумачаться як «сва-з-тя» 
(svasti), тобто «світло (sva) з тобою» або «мир з тобою». Так зву-
чало привітання. Ці обереги малювалися на поховальних вазах з 
метою захистити прах і душу померлого у двох світах – явному і 
потойбічному, що являли собою Сонце і Місяць, а боги Дажбог і 
Хорс — уособлювали ці планети. 

Усі елементи ідеограми являють собою Вічність і 
Нескінченність. Як бачимо, це не просто символ, а глибоко про-
думана нашими пращурами концепція Бога, картина світоустрою. 

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ВІТАЛІЙ КРЕСЛАВ
РУКИ БОГА САКРАЛЬНИЙ СИМВОЛ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ

Реконструкція 
ритуальної вази, 
виконана Winicjusz 
Kossakowski

Пшеворська культура

Близько 400 р. до н.е. розпочинається потужна експансія 
кельтів. У процесі розселення кельти легко змішувалися з місцевим 
населенням, поширюючи латенську культуру (залізобробка, 
металургія). У II ст. до н.е. група кельтів перетнула Судети і осіла 
в Сілезії, інша група, подолавши Карпати, розселилася у верхів’ях 
Вісли і Бескидах, серед проживаючого тут праслав’янського, 
індоєвропейського населення (лужицькі серби і білі хорвати). Так 
почався період активної кельто-праслав’янської взаємодії, який 
залишив помітний слід в історії, культурі та мові наших Предків, 
започаткувавши пшеворську культуру.

Давньоруський літописець Нестор у своїй «Повісті временних 
літ»  свідчить:

«По довгих же часах сіли слов’яни по Дунаєві, де єсть нині 
Угорська земля і Болгарська. Од тих слов’ян розійшлися вони по 
землі і прозвалися іменами своїми, [од того] де сіли, на котро-
му місці. Ті, що, прийшовши, сіли по річці на ймення Морава, і 
прозвалися моравами, а другі чехами назвалися. А се — ті самі 
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слов’яни: білі хорвати, серби і хорутани. Коли ж волохи найшли 
на слов’ян на дунайських і осіли між них, і чинили їм насильство, 
то слов’яни ті, прийшовши, сіли на Віслі і прозвалися ляхами. А 
від тих ляхів [пішли одні що] прозвалися полянами, другі ляхи 
[прозвалися] лютичами, інші — мазовшанами, ще інші — поморя-
нами. Так само й ті ж слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і на-
звалися полянами, а інші — деревлянами, бо осіли в лісах; а другі 
сіли межи Прип’яттю і Двіною і називалися дреговичами; а інші 
сіли на Двіні і називалися полочанами — од річки, яка впадав в 
Двіну і має назву Полота; од сеї [річки] вони прозвалися полоча-
нами. Слов’яни ж, [що] сіли довкола озера Ільменя, прозвалися 
своїм іменем — [словенами]; і зробили вони город, і назвали його 
Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назва-
лися сіверянами. І так розійшовся слов’янський народ, а від його 
[імені] й дістали [свою] назву слов’янські письмена».

Кінець пшеворської культури припадає на період великого 
переселення народів, що знаменував початок загального регресу 
культур та їх побуту.

На території України найбільші поселення пшеворської куль-
тури були розкопані археологами у с. Підріжжя на р. Стохід, с. 
Комарно на р. Верещиці, с. Підберезці Львівської області. В 
околицях села Добростани, де народився засновник Рідної Віри 
в Україні Володимир Шаян, також був виявлений могильник 
пшеворської культури перших століть н. е. На Волині пшеворські 
племена пізньолатенського часу сусідили з зарубинецькими, 
в Подністров’ї - з дако-фракійськими племенами. Ряд одинич-
них пшеворських поховань або їх груп зафіксований на Поділлі, 
Буковині, Закарпатті.

Пшеворські елементи часто зустрічаються в пам’ятках 
черняхівської культури. Чимало істориків порівнюють їх і вважа-
ють етнотворчими для слав’янських племен.
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Володимир САДОВИЙ

колекціонер, краєзнавець
Дрогобич 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ НА ПОШТІВКАХ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. З

КАРТИН ВІДОМИХ ГАЛИЦЬКИХ 
ХУДОЖНИКІВ

Різдво Христове — найвеличніше свято християн цілого світу. 
Кожна країна святкує її по-своєму, але завжди з особливою 
урочистістю, адже народився спаситель людства. Цій події при-
свячено багато мистецьких творів: ікон, скульптур, картин, виши-
ванок. Особливо це помітно в Україні і, зокрема, на Галичині. Ця 
земля подарувала людству багатьох художників, які відображали 
Різдво Христове на іконах, картинах. Найвідомішими з них в цьому 
плані є Олена Кульчицька (1877 – 1967 р.р.),  Осип Курилас (1870 – 
1951 р.р.),  Антін Монастирський (1878 –1969 р.р.). Усі вони наро-
дилися в 70-х роках XIX ст.

Олена Кульчицька народилася 15 березня 1877р. в Бережанах 
Тернопільської області. В 1907 р.  закінчила Академію мистецтв 
у Відні. В 1909 р. вперше виставила свої роботи у Львові, які 
мали неабиякий успіх. Життя рідного краю цікавило її найбільше, 
і з метою вивчення побуту українського народу вона багато по-
дорожувала по Галичині. У 1912 р. брала участь в Київській 
українській  художній виставці. У 1945 – 54р.р.  викладала графіку  
в Поліграфічному інституті ім. І. Федорова. Багато сил відддала 
килимарству. У 1967р. стала Лауреатом Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка. ЇЇ роботи виконані в різноманітних мистецьких 
техніках ( олія, акварель, пастель, графіка). Їй належить багато 
праць з прикладного мистецтва.

Ще однією перлиною в цьому плані є галицький художник 
Осип Курилас. Народився 7 липня 1870 р. в м. Щирець, що на 
Львівщині. У 1898р. став студентом Краківської Академії мистецтв. 
Брав участь у виставках у Львові, які організовувало Товариство 
розвою української штуки. В роки Першої світової війни перебував 
у лавах Українських Січових Стрільців, де й створив багато кар-
тин на військову тематику. У 1920-х р.р. вів рисунок у школі О. 
Новаківського у Львові, яку очолив після смерті художника в 1935 
р. Створені ним картини на Різдвяну тематику зачаровують. 

Не менш відомим є галицький маляр  Антін Монастирський. 
Народився 2 листопaда 1878р. в с. Завалів Підгаєцького району 
Тернопільської області в сім’ї поштового урядовця. Освіту здобув 
у школі в Станиславові ( Івано-Франківську ). Навчався у Львівській 
промисловій школі, а згодом в Краківській Академії мистецтв. По-
мер у Львові. Багато  галицьких церков прикрашені його робота-
ми, ними захоплюються і сьогодні.

Картини вище названих художників набули такої популярності, 
що на їхній основі друкувалися різдвяні поштівки. Початок випу-
ску їх у світ припадає на кінець XIX ст. Це був досить важливий 
винахід, оскільки з часом поштівки набули масового розповсюд-
ження і ще сьогодні відіграють важливу роль у житті суспільства. 
На них відображаються найважливіші сфери діяльності люди-
ни: архітектура, мистецтво,  народні звичаї та одяг, різні події 
військового та політичного характеру, тощо. Звісно ж торкнулося 
це і релігійного життя.

На першу половину минулого століття припадає найбільший 
розквіт друкарства поштівок. Галичину і Польщу можна сміливо 
назвати лідерами  у випуску сакральних поштівок тих часів. Їх 
було надруковано сотні різновидів, значну частину із них можна 
назвати шедеврами. Яскраві, вдало підібрані кольори і композиції 
зачаровують.

Відзначалися поштівки великою популярністю і попитом, 
адже були доступні тоді практично кожному. Вони несли тисячі 
привітань у різні родини, персонально. На сьогодні їх збереглось 
відносно небагато і не останню роль у цьому відіграла Друга 
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світова війна, коли люди, рятуючи життя, багато чого залишали у 
своїх помешканнях.

Різдвяні поштівки з картин О. Кульчицької, О. Куриласа та 
А. Монастирського займають особливе місце в цій сфері і ко-
ристуються неабиякою популярністю у колекціонерів. Вони за-
чаровують мистецьким рівнем, насиченістю кольорів та вдалим 
відображенням побуту українського народу. Дивлячись на них, 
ми немов переносимося в епоху 20-х - 30-х р.р. минулого століття. 
Саме на цей період припадає найбільший розквіт творчості вище 
названих художників.

  То ж роблячи ревізії в бабусиних скринях і знайшовши давні 
поштівки, не нехтуймо ними, а зберігаймо для нащадків, адже 
це наша історія, наша культура. Нація, яка цього позбавлена, не 
може називатись нацією.

О. Кульчицька. «Святий Миколай», 
різдвяна листівка. Вид. «Русалка» No.  27. 

P. (дата пересилки 1923 р.)

О. Кульчицька «Ве-
селих свят», різдвяна 

листівка Вид. «Українське 
мистецтво» /2018/  

(дата пересилки 1937 р.) 

О. Кульчицька  «Колядни-
ки»,  різдвяна листівка 
1938 р. Вид. «Русалка» у 
Львові//Наклад книгарні 
Рідної Школи.  No.  4. 
(дата пересилки 1979 р.)
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О. Курилас , різдвяна листівка. Вид. «Українська 
преса» у Львові. VI/5 (дата пересилки 1943 р.)

А. Манастирський «Різдво Христове» різдвяна листівка  Вид. 
«Українське мистецтво». /2025/ (дата пересилки 1937 р.)

О. Курилас , різдвяна листівка. 
Вид. «Українська преса» у Львові. 
VI/10  (дата пересилки 1939 р.)

О. Курилас , різдвяна листівка. 
Вид. «Українська преса» у 
Львові. VI/8

А. Манастирський «Колядни-
ки» різдвяна листівка. Накл. 
Сокільський Базар, Львів. /С. XI Т. 
50-IX-909/  (дата пересилки  1923 р.)

А. Манастирський «Різдво Христове» 
різдвяна листівка. Накл. Сокільський 
Базар, Львів. /С. XI Т. 50-IX-909/ 
(дата пересилки. 1914 р.)
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Любомир ТИМКІВ
Галерея “тимутопіяпрес”

м. Львів

ТРИ ІСТОРІЇ ПРО ЕТЮДИ 
(МАЙСТЕР-КЛАС)

Мистецтво формується з фрагментів які під тим чи іншим ра-
курсом подаються читачеві, він може зачитуватись біографічними 
нотами, чи спогадами сучасників. Сам художник неохоче ділиться 
своїми роздумами, спогадами, та іншим, зазвичай, залишивши це 
за ширмою полотен, купами змальованих ескізів, відео та фото 
файлів. На поталу майбутнім мистецтвознавцям... І дарма! Кому 
цікаво ділитись негативним досвідом. Це що майстер-клас такий? 
А чому б і ні!?

Я не вважаю свої етюди чимось головним в моєму житті, так 
мені подобається їх малювати, лишень щоб це було на природі, з 
натури, та й взагалі це - тьфу! попса якась! це сфера у якій нічого 
нового не малюю, аля ванягог або містечковий експресіонізм, 
якого дідька у мене є купа іншого мотлоху вартого уваги. Кількість 
етюдів зовсім не велика, я малюю їх декілька в рік або декілька на 
пару років. В чому ж проблема? Проблема в тому що ніколи їх не 
потрібно малювати на роботі (ну, в смислі ви працюєте на якійсь 
роботі чи підзаробляєте і тут бац, захотіли помалювати етюди – 
всьо, приїхали, готуйтесь, до неприємностей).

Звідси і правило — ніколи не малюйте етюди на роботі. Не 
лише в робочий час, а взагалі не малюйте. Робота і етюд не 
сумісні. Це створює дисбаланс від якого шкереберть летить ваше 
насиджене життя.

Історія перша 1).
Це складний для мене етап, треба закінчувати кандидатську 

яка мені вже осточортіла працювати в нац. музеї реставратором 
(дивитись на це не можу) жопа. І о! ідея! можна ходити на обіді 
пробувати малювати етюди (ну я колись їх малював, но то - не то).  
Починав з менших розмірів, куплене в магазині, це задоволення 
коли малюєш на новенькому полотні, можна і реставратором пра-
цювати. хвала!

Тут же в туалеті на стінах відбуваються мої виставки-звіти, а 
чо, приємно в туалет зайти на стінах «Візія на Підзамче», «Сіряк», 
«Там де заводи» та інші (2007р.). Закінчились мої ходіння на пле-
нер коли до нас в майстерню взяли дамочку з картинної галереї, 
старшеньку. В ті роки в мене клєма богоугодності була присутня 
(обідив, я, взагалі дамочку сильно, на релігійному грунті. Деколи 
шось ляпну, потім вигрібай, та й мед її з’їв, з тумбочки без дозво-
лу журнали езотеричні дивився – а це не можна це ж її тумбочка). 
Ну і тут день народження нашого співробітника. А погода воше – 
«іди малюй, іди малюй», нафіга воно тобі той день народження. 
тьфу! та й прогулював я багато.

На наступний день почалось: «…ти не поважаєш свого 
співпрацівника…він чекав що ти прийдеш…це ж День Народження 
воно раз в рік…».

А кєнт, імєнінік, мовчить. Ну він був у задумі, бо я на ювілеї 
його діда в консерваторії палець показав, «позитивний палець», 
здається це на відео записали, та й всі родичі бачили, нічого тако-
го, але в галицьких родинах така гіперактивність на меморіальних 
заходах не вітається, його мама «всьо файно але отой во во». А 
в мене зворотнє питання: «ти для чого мені білєти на перші ряди 
давав? Я ж там як на долоні».

Дамочка далі: «…ти менше всіх тут ходиш на роботу…ти не 
поважаєш людей, вони працюють а ти етюди малюєш…».

Та ідіть ви всі нахер, ось заява на звільнення за власним ба-
жанням.
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Історія друга 2).
В 2008 р. всі, хто хотів, з тоді вже дивним чином омолодже-

но-оновленого «Кактуса», великою компанією на чолі Л.А.Скопом 
поїхали розписувати церкву в селі Верхнячка.

Історія про розписи цієї церкви вартує книги з гарними кольо-
ровими ілюстраціями, спогадами вцілілих учасників і висновками 
мистецтвознавців (сподіваюсь, колись так воно і буде).

Так ось, незважаючи на всі конфлікти з настоятелем храму, 
психологічну давку церковного комітету за дорученням ксьондза, 
а також періодичні зради в нашій компанії (сподіваюсь і про це 
колись буде написано).  Мені вдається, коли випадали святкові 
дні за церковним календарем, ходити на етюди. Саме там я нама-
лював, найбільший для себе етюд «На хребті» (90х120 см.). Про-
цес зайняв два дні (можливо тому воно виглядає дещо впрілим). 
Жили ми в крайній хаті на пагорбі до хребта відносно недалеко. 
Піднімаєшся вверх, потім наліво, прямо, прямо, ще трохи – хоп, і 
ти бачиш декілька сіл в низу, гори і дерева.

Одного разу на етюди я взяв з собою песика на ім’я Боско сам 
він був невеликий але по горах ходив. Пройшли ми з ним дуже 
багато, я намалював «Скотарське», і ми якимось колом, горбами, 
почали вертатись назад, налазились дуже багато, село велике 
і розлоге (прибіднявся отець, що в них мало «нумерів»), Боско 
прийшов дуже змучений, потім, скільки я його не кликав з собою 
більше він в такі далекі маршрути іти не наважувався. Проте і 
біля хати було гарно, сів і малюєш «Село Верхнячка» або «Обійстя 
господині».

Такі подорожі не залишили без уваги місцеві мешканці. Цер-
ковний комітет, а точніше купка підвипивших мужиків прийшов 
приймати частину роботи. Наюджені отцем, що сидів в кущах, 
почали закидувати нас аргументами стосовно нашої, як їм зда-
валось, поганої роботи. Одне із звинувачень звучало «…та ви тут 
намалювали сто картінок...». (якась з мешканок, що приносила 
обід бачила як я малював «Церква Покрови в селі Верхнячка» на 
подвір’ї ).

Малював звичайно на тому ж полотні що ми купили до храму, 
полотна було достатньо, здається два рулони. Потім, в кінці, після 
чергових криків стосовно розписів, коли не домалювавши церкву, 
похапцем збирали свої речі залишок рулона я захопив з собою (дя-
кую Леву Андрійовичу). Саме на ньому я зробив творчаки: «Чакі 
- медвежатко смерті», «На аналізи», «Пляжний волейбол» та ще 
декілька полотен.

  
Історія третя 3).
Після тривалого періоду безробіття наприкінці 2011р. мене 

беруть по блату, на реставрацію Ужгородського кафедрального 
собору. Все було чудово, улюблене місто (після «екле»), солідно 
оплачувана робота, цікавий колектив. (але, я забув одне, одне 
золоте правило реставраційних бригад, коли досвідченим на-
чальством «підсаджується» людина, якої завдання записувати в 
зошиті хто куди ходив, що робив, про що говорили і скільки годин 
працювали. Ну звичайно, що цей чоловік сам проводить на роботі 
небагато часу – дописуючи собі дні, проте…).

Монотонність реставрації давалась мені тяжко, одне заспоко-
ювало це малювання етюдів. В Ужгороді я малював пейзаж під 
час перерви, за годину півтори коли колєги дійдуть пішки на обід 
і назад я встигав не спішно намалювати одну роботу «Ужгород», 
«В Митрополичому саду» або «Вулиця Д.». Підходили люди «вы 
профессионал или любитель» і шо на то скажеш, зрозуміло шо 
любітель, професіонал на колінах би перед полотном не стояв.

Коли на вулиці погана погода, на початку робочого дня,  я 
сідав навпроти вікна – за годину – етюд – щастя, тоді декілька днів 
ти міг ходити зазирати на нього і розуміти що дні проведені тут не 
йдуть намарно. Так сформувалась серія з восьми полотен «Вид з 
Митрополичих Палат (Ужгород)»  Попри це вечорами, в семінарії, 
робив колажі і надсилав додому, за два з половиною місяці їх уже 
було сімдесят штук і подвійна коробка в якій вони складувались. 
Колажі за наступним приїздом я планував трансформувати, і зро-
бити виставку, музику до якої вже написав швейцарський музи-
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кант Joe Fleury (Bidoche Musique).
Малював на вихідних. Особливо запам’яталась одна тепла 

осіння неділя. Сидиш на березі, спокійне сонце, мало людей і 
машин, недалеко прогулюються сім’ї з дітьми, «моржі» спуска-
ються по сходках в річку скупнутись, бігають собачки, запах осені 
- «Ужгород-Ріка».

На загал назбиралось чотирнадцять робіт.
Таке дійство дратувало моїх молодих колег, тому по приїзді до 

Львова моя доля в подальшій реставрації собору була вирішена. 
Наш вожатий, начальник науково-дослідного сектору ЛНАМ, за 
своєю випрацюваною партійною звичкою зробив вигляд, що все 
гаразд, йому лиш потрібний один невеликий етюд з митрополичих 
палат для подарунка в Київ «любчику, я дам тобі гроші на полотно 
і фарби», «та ви шо, Іван Андрійович М., як можна, ось вам карти-
на, я навіть раму до неї підібрав…»... «добре любчику, я задзвоню 
тобі в березні».

(упс) і я знову безробітний, стидоба жінці казати, що мене 
одного так акуратно вигнали прихопивши собі мою картінку, тому 
розказую що двох оскільки ми старші за віком а набрали молодих, 
ля-ля-ля... «нє ти шо, зовсім нє, це не за то, що я знову малював 
етюди».

Звичайно, що справа в мені і в моєму поганому характері, це 
лишень три історії. Причини були різні але в цих подіях завжди 
чомусь фігурують етюди. Такі собі позитивні каталізатори мого 
легкого падіння.

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЛЮБОМИР ТИМКІВ
ТРИ ІСТОРІЇ ПРО ЕТЮДИ

Любомир Тимків. 
Вид з Митрополичих 
палат. 2011 р. (1)

Любомир Тимків. 
Вид з Митрополичих 
палат. 2011 р. (2)

Любомир Тимків. 
Вид з Митрополичих 
палат. 2011 р. (3)
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Петро СОВ’ЯК
краєзнавець 

с. Старе Село
Дрогобицького району

ЗАТЕРТІ БАРВИ
Барви розтерті макогоном

Родинні перекази являються частиною народного 
краєзнавства. У кожному із них, навіть на перший погляд 
неймовірному, закладена доля правди, чи цікава інформація, яка 
в подальшому  може стати корисною. Безліч  разів переказувані 
із покоління в покоління, вони втрачали  первісне значення, про-
те, головна суть завжди залишалася. І у майбутньому навіть зда-
валось би “нісенітниці” – можуть бути підтверджені чи частково 
спростовані.

У с. Лішня здавна проживав рід Сов’яків із якого впродовж 
століть для лішняньської церкви рекрутувалася обслуга: дяки, 
паламарі, провізори. А посада дяка впродовж тривалого часу пе-
редавалася по спадковості. Перекази доносять, що деякі із них 
навіть були священниками та іконописцями. Хто іменно, і в який 
час писав ікони не вдалось з’ясувати, але хист до малювання все 
таки у роду передавався і до нині не знає. На одному із них, ми 
зупинилися детальніше, хочч підтвердження, що  він малював 
ікони не маємо. Це лішняньський дяк Василь С’овяк (1857-1935), 
мій пра-прадід, дід мого батька. Це була цікава людина, навіть де-
який час навчався у Дрогобицькій гімназії, знався з Іваном Фран-
ком, займався роведенням коней, яких постачав до угорської 
кавалерії, пасічникував, знався на народній медицині, одним сло-
вом був таким собі народним цілителем. За оповідями мого батька 

ПЕТРО СОВ’ЯК
ЗАТЕРТІ БАРВИ
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Володимира Сов’яка (1915-1993) він добре малював. У старій хаті 
до 1956 р. на дверях красувався гарно вимальований хрест із на-
писом кирилицею, також ще й зберігалася  велика скриня  яку він 
також розмалював. Скриню і хрест я сам добре пам’ятаю. Скриня 
у сінях відсиріла, струпішіла та розсипалася. Під час будови нової 
хати старі двері виявилися нікому не потрібними. Барва на них 
від часу потьм’яніла, частково вицвіла, деякі деталі спеціально 
були затерті, щоб комуністам хрест не муляв очі. Десь у родині, 
ще зберігалися якісь два портрети його роботи, але я їх не бачив. 
Навіть батько не міг віднайти, коли я йому надокучив. Можливо 
щось збереглося в його сина Миколи, який за перших совітів  був 
директором Дрогобицького Механічного технікуму, за німецької 
окупації в 1844 р., навіть був бурмістром  м. Дрогобича, виїхав у 
Німеччину, помер у м. Фрайбурзі.

Батько оповідав, що за його пам’яті дід уже нічого не ма-
лював. Але на горищі зберігалися  макітри  в яких він розтирав 
барви. Для того використовував сажу, попіл різних порід дерев, 
лушпиння цибулі та інші речовини. Із попелу осики, як мені не 
зраджує пам’ять – одержував – білу, із вільхи – руду, і так далі. А 
ось яскраво червону одержував із листя дуба. Восени він збирав 
листя у якому під низом були гульки, такі нарости. Кожен такий 
розрізав і вишпортував із нього червоний порошок. Скільки тих 
листків треба було назбирати – щоб зібрати кілька грамів. Але, 
барви виходили на славу. Тоді додавав ляної олії і розтирав ма-
когоном. Ось і весь процес, та мудрість віків і поколінь. Саме такі 
крихти  я запам’ятав  від батька.

ВОСЬМІ НАУКОВІ ДРАГАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ ЗМІСТ
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