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Статтi

Володимир ЖИШКОВИЧ
ВIЗАНТIЙСЬКО-УКРАЇНСЬКI
СТIНОПИСИ
КОЛЕГIАТСЬКОГО КОСТЕЛУ
РIЗДВА МАРIЇ У ВIСЛИЦI
Volodymyr ZHYSHKOVYCH. Byzantine-Ukrainian Wall-Paintings in Collegial Temple of Maria’s Nativity at Wislica

В iсторiї українського сакрального малярства,
як, зрештою, i свiтового, чи не найповажнiше мiсце займають фресковi та мозаїчнi ансамблi Стародавнього Києва княжих часiв. У подальшому
й, зокрема, в перiод XIV-XV ст. українськi малярi монументалiсти не переставали дивувати свiт
своїми неперевершеними творiннями. Щоправда,
час та соцiально-полiтичнi перипетiї суттєво позначились на збереженостi бiльшостi стiнописних полотен того часу, позначених традицiями
вiзантiйського малярства. Лiтописнi джерела засвiдчують стiнописи у давнiх храмах Чернiгова,
Львова, Луцька, Хотина, Холма, ВолодимираВолинського, Перемишля, Галича та iнших мiст.
I лише поодинокi храми України фрагментарно
доносять художню неповторнiсть тогочасного настiнного малярства. Серед творiнь ХIII-XIV ст.
особливе мiсце займають стiнописи Горянської
ротонди, серед творiнь XV ст. фрагментарно збереженi фрески Воскресенської церкви в Лужанах.
Для з’ясування генези українського монументального малярства того часу значимими є стiнописнi ансамблi польських храмiв, над створенням
яких трудились українськi живописцi (Вiслицька
колегiата, каплиця Святої Трiйцi в Люблiнському замку, кафедральний костьол у Сандомирi).
За короля Владислава II Ягайла (1386-1434 рр.)
квалiфiкованi українськi митцi, вправно володiючи пластичними засобами вiзантiйської образотворчостi, знайшли плiдний ґрунт для вияву свого таланту.
Друга пол. XIV – поч. XV ст. стали переломними у певному вiдходi вiд усталених вiзантiйсь-

ких стильових варiацiй, саме у той перiод українське монументальне малярство частково вивiльнилося вiд вiзантiйського впливу i шукало власну пластичну мову. Серед фрескових ансамблiв,
створених українськими митцями в Польщi, найдавнiшими iз збережених у часi виконання (орiєнтовно намальованi протягом 1397-1400 рр.) є
розписи вiвтарної частини колегiатського костелу
Рiздва Марiї у Вiслицi1 . Вiслицькi фрески чи не
найпоказовiше насвiтлюють особливостi початкової фази формування нової малярської традицiї,
позначеної синкретичними рисами захiдноєвропейського та схiднохристиянського мистецтва. Це
помiтно як у художньо-пластичному виразi, так i
у виробленнi нових iконографiчних схем. Позбавлена державностi Україна, як i зрештою i балканськi країни, не в силi були вiдгородитися вiд
впливу нових напрямкiв у захiдноєвропейському мистецтвi. Елементи готицизму поволi, проте
впевнено, пристосовувались до старих українськовiзантiйських, частково романiзованих, пластичних форм, у результатi даючи своєрiдну та органiчну цiльнiсть. Пристосування романо-готичних
компонентiв до українсько-вiзантiйської традицiї
стiнописного мистецтва, за припущенням Григорiя Логвина, могло розпочатись ще у часи храмового будiвництва Данила Галицького2 .
Бiльшiсть розписiв на теренах Польщi виконанi українськими майстрами в храмах готичної архiтектури, вiдмiнної вiд хрестовокупольної
конструкцiї схiднохристиянської церкви, що диктувало нову схему розмiщення сюжетiв, вiдмiнну вiд системи плафонних зображень. Об’єднанi
спiльнiстю стильового i тематичного спрямування, стiнописнi композицiї, серед яких домiнують
оповiдально-розгорнутi цикли, вкомпоновувались
1

Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruski malowidÃla ścienne
w kolegiacie wiślickiej // Folia Historiae Atrium.– Kraków,
1965.– T. 2.– S. 47-82; Логвин Г.Н. Монументальний живопис XIV – першої половини XVII ст. // Iсторiя українського мистецтва. Мистецтво XIV – першої половини
XVII ст.– К., 1967.– Т. 2.– С. 173-176; Логвин Г.Н.
Українсько-польськi мистецькi зв’язки XIV-XV ст. //
Українське мистецтво у мiжнародних зв’язках.– К., 1983.–
С. 23-25; Różycka-Bryzek A. Malarstwo ścienne bizantyńskoruskie // Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza / Pod redakcja̧
A.S.Labudy i K.Sekomskiej / Dzieje sztuki polskiej.– T. 2.–
Cz. 3.– Warszawa, 2004.– S. 155-184; Овсiйчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII ст.– К.,
1985.– С. 41-42.
2
Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi зв’язки
XIV-XV ст.– С. 25.
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помiж нервюр у два-три яруси й займали верхню частину стiн. Тематика здебiльшого обмежувалась богородичним та пасiйним циклами. Незважаючи, на те, що назагал iконографiя композицiй мала вiзантiйський характер, очевидним є,
що розмiщення сюжетiв вiдбувалось за програмою, утвердженою католицьким духовенством за
згодою короля. Технiка виконання була традицiйною по сирому тиньку “а фреско”, проте на етапах завершення майстри використовували ретуш
темперою.
У Вiслицькiй колегiатi фрески розташованi на
стiнах помiж вiкнами та нервюрами монументального презбiтерiю (18 х 8 х 16 м). До висоти п’ят нервюрних склепiнь, що починаються на
рiвнi 10,5 м, були розмiщенi в три яруси поодинокi постатi та сюжетнi композицiї, серед яких
провiдними були цикли, присвяченi Богородицi
та Христу. Висота стiнописних полотен: перший
ярус – 3 м; другий – 2,5 м; третiй – 2,3 м; четвертий – 2,4 м; п’ятий i шостий з поодинокими
постатями – 1,7 м. Вгорi стiнописи завершували орнаментальнi композицiї, вписанi у сегменти
висотою 1,3 м. Простiнки мiж вiкнами шириною
2,45 м; розписанi нiшi – 1,75 м3 .
У колоритi фресок переважає сiро-блакитне тло
та теплi цегляно-червонi барви, подекуди у поєднаннi iз локальними вкрапленнями зелених та бiлих барв одягу. В орнаментах панують соковитi
червонi, синi, зеленi та вохристi кольори. Рiвень
виконання стiнописiв не однорiдний, що свiдчить
про руку кiлькох малярiв, якi працювали пiд керiвництвом головного майстра, очiльника малярської артiлi. З огляду на наявнiсть кiлькох манер у виконаннi фресок, дослiдники по-рiзному
визначають кiлькiсний склад артiлi, зокрема, однi
вбачають руку шести-семи майстрiв iз помiчниками4 , iншi – вiдмiчають виразних чотири манери5 .
Позатим, стилiстичнi особливостi живопису, моделювання форми та архiтектурний стафаж, схиляють дослiдникiв до думки, що майстри належали до одного з мистецьких осередкiв Галичини i,
що одним iз майстрiв мiг бути маляр Гайль, по-

стать якого пов’язують iз Перемишлем6 . Iнформацiю про Гайля-маляра й водночас священика,
дiзнаємось iз грамоти Владислава II Ягайла, виданої в Городку 1426 р. як королiвський привiлей майстру на парафiю церкви Рiздва Христового у Перемишлi в нагороду за малярськi роботи у Сандомирськiй, Кракiвськiй та Серадськiй
землях7 .
Незважаючи на суттєвi втрати малярського
шару стiнописiв, дослiдникам на загал вдалось
визначити iконографiю та порядок розмiщення
бiльшостi фрескових композицiй8 . Зокрема, на
пiвнiчнiй стiнi злiва направо розмiщенi сцени: на
верхньому ярусi “Благовiщення”, “Рiздво Христове”, “Хрещення Христа”; нижче – “Воскресiння Лазаря”9 , “В’їзд до Єрусалиму”, “Тайна вечеря” та “Розп’яття”. В апсидi в нижньому ярусi
– “Бичування”, “Наруга”, “Христос перед Каїафою”, “Христос перед Пiлатом”. На пiвденнiй
6

Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi зв’язки...–
С. 23; Александрович В.С. Образотворче та декоративноужиткове мистецтво // Iсторiя української культури. Українська культура XIII – першої половини XVII ст.– Т. 2.–
К., 2001.– С. 276, 280.
7
Грушевська М. Причинки до iсторiї руської штуки
в давнiй Польщi // Записки Наукового товариства iменi
Шевченка.– Т. LI.– Кн. 1.– Львiв, 1903.– С. 5-6; Жолтовський П. Словник-довiдник художникiв, що працювали
на Українi в XIV-XVIII ст. // Матерiали з етнографiї та
мистецтвознавства.– К., 1963.– Вип. 7/8.– С. 199; Логвин Г.Н. Монументальний живопис XIV – першої половини XVII ст.– С. 176; Жолтовський П.М. Словник
художникiв, що працювали на Українi в XIV-XVIII ст.
// Жолтовський П.М. Художнє життя на Українi в XVIXVIII ст.– К., 1983.– С. 123, див. також с. 55.
Детальнiший огляд лiтератури iз згадкою про документ
див.: Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст.
/ Студiї з iсторiї українського мистецтва.– Т. 1.– Львiв,
1995.– С. 77-102. У цiй же ж працi автор подає публiкацiю
трьох найдавнiших копiй документа, див. с. 186-194.
8
Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruski malowidÃla ścienne
w kolegiacie wiślickiej.– S. 47-82; Логвин Г.Н. Українськопольськi мистецькi зв’язки XIV-XV ст.– С. 23-25;
Różycka-Bryzek A. Malarstwo ścienne bizantyńsko-ruskie.–
S. 172-174.
9
Сцени “Хрещення Христа” та “Воскресiння Лазаря”
були вiдкритi у 1999 р. пiд час реставрацiйних робiт, проведених пiд керiвництвом професора В.Залевського. Дета3
Розмiри подано за публiкацiєю Григорiя Логвина, який льнiше див.: Grotowski P. Dwie niеznane sceny w prezbiпровiв обмiри фресок, дослiджуючи їх протягом 1964- terium kolegiaty wiślickiej // Ars graeca. Ars latina. Studia
1969 рр., див.: Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi dedykowane Prof. Annie Różyckiej-Bryzek.– Kraków, 2001.–
зв’язки XIV-XV ст...– С. 23.
S. 145-154.
4
Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi зв’язки
Автор висловлює щиру вдячнiсть шановному професору
XIV-XV ст...– С. 24.
Владиславу Залевському за надану можливiсть ознайоми5
Różycka-Bryzek A. Malarstwo ścienne bizantyńsko- тись iз архiвними матерiалами реставрацiйних робiт, проведених у Вiслицькiй колегiатi 1999 р.
ruskie...– S. 173.
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стiнi вiд сходу вгорi – “Введення у храм”, “Успiння Богородицi”, “Рiздво Богородицi”; нижче перша зi сходу – сцена “Зняття з хреста”. Iншi стiнописнi євангельськi сцени втраченi10 .
Є пiдстави вважати, що вгорi у склепiннi було
також зображення Христа Вседержителя в оточеннi сил небесних, свiдченням чого були залишки напису “Iсус Христос, Син наш”, а також
фрагменти постатей ангелiв, якi спостерiгали майстри на час вiдбудови колегiати на поч. ХХ ст.11 .
Поодинокi фiгури представляли пророкiв, апостолiв, святителiв, дияконiв, монахiв, мученикiв й
iнших святих, серед яких уваги заслуговують постатi Костянтина та Олени, а особливо, давньоукраїнських святих Бориса та Глiба. В медальйонах мiстились пiвфiгури предкiв Христових12 .
Iконографiя та манера написання окремих вiслицьких композицiй схиляла дослiдникiв шукати паралелi з-посеред розписiв середохрестя Софiї
Київської13 , а також серед Галицько-Волинських
мiнiатюр ХIII ст., зокрема, “Бесiдах Григорiя Богослова” (Росiйська нацiональна бiблiотека, Санкт-Петербург)14 . Проте найближчi аналогiї вiслицьким фрескам дослiдники знаходять
серед творiв галицького iконопису15 . Властиво
художньо-пластичнi та iконографiчнi паралелi помiж фресками вiслицької колегiати та галицьким
10

Григорiй Логвин припускав, що далi за сценою “Зняття з хреста” ймовiрно були зображенi сцени “Покладення
до гробу” та “Воскресiння”, див.: Логвин Г.Н. Українськопольськi мистецькi зв’язки XIV-XV ст...– С. 23.
На сьогоднi питання порядку розмiщення та з’ясування
ймовiрних сюжетiв, що могли б мiститись на мiсцi втрачених сегментiв стiнопису, ще дискутується. Однiєю з останнiх до цiєї проблематики звернулась польська дослiдниця Агнежка Гронек, детальнiше див.: Gronek A. O wa̧tku
ewangeliczym w bizantyńsko-ruskich malowidÃlach w wiślickiej
kolegiacie // Artifex doctus.– T. I.– Kraków, 2007.– S. 179188.– Il. 1-3.
11
Różycka-Bryzek A. Malarstwo ścienne bizantyńskoruskie...– S. 172.
12
Ibid.– S. 172-173.
13
Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi зв’язки
XIV-XV ст...– С. 23; Różycka-Bryzek A. Malarstwo ścienne
bizantyńsko-ruskie...– S. 173.
14
Логвин Г.Н. Монументальний живопис XIV – першої половини XVII ст...– С. 175; Логвин Г.Н. Українськопольськi мистецькi зв’язки XIV-XV ст...– С. 24; RóżyckaBryzek A. Malarstwo ścienne bizantyńsko-ruskie...– S. 174.
15
Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi зв’язки
XIV-XV ст...– С. 24; Różycka-Bryzek A. Malarstwo ścienne
bizantyńsko-ruskie...– S. 174; Александрович В. Українське
малярство XIII-XV ст...– С. 156; Александрович В.С. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво...– С. 280.
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iконописом XIV-XV ст. заслуговують особливої
уваги в контекстi генези українського середньовiчного малярства.
Витонченою манерою писання, гармонiйнiстю
кольорових сполучень, продуманiстю композицiї
вiдзначається, розмiщена на верхньому ярусi пiвнiчної стiни, сцена “Благовiщення”. Незважаючи на втрати (втрачений лик архангела Гавриїла) композицiя справляє цiлiсне враження. Умовно картинна площина посерединi по вертикалi
ритмами та кольоровими плямами архiтектурного
стафажу дiлиться на рiвних двi частини. У лiвiй частинi домiнує вохриста барва великих площин стафажу та гiматiя архангела, у правiй панує сiро-синя барва тла, яка поступово вплiтається (очевидно, зважаючи на втрати малярського шару, не без допомоги реставраторiв) у подрiбненi форми архiтектурних мас та трактованого цiльною плямою хiтону Богородицi. Окрiм
вохри та сiро-синьої барв в композицiї виразно
звучать темно-вишнева (мафорiй Богородицi, хiтон Гавриїла) та коричнево-червона (велюм, крила) барви. Коричнево-червону лiнiю майстер активно використовує в правiй частинi композицiї
у прорисовцi елементiв архiтектурного стафажу,
а особливо у детальнiй контурнiй проробцi конструктивних форм вохристого трону Богородицi.
Властиво ритми численних коротких лiнiй прорисовок трону та архiтектурного стафажу надають,
назагал статичнiй, композицiї певної напруги, возвишеного неспокою. Зображена сцена “Благовiщення” не має прямих iконографiчних паралелей
у тогочасному сакральному малярствi. Непросто
встановити й спiвзвучнi художньо-пластичнi риси
у моделюваннi постатей, оскiльки лик архангела
втрачений, лик Богородицi трактовано узагальнено й доволi умовно.
Не менш узагальнено, локальними кольоровими плямами, прописано багатофiгурну сцену
“Рiздво Христове”, що розгортається далi за
“Благовiщенням”. У цiлому в манерi майстра виразно звучать аматорськi нотки, окремi постатi
пропорцiйно незбалансованi, пластично не змодельованi. Проте, це не применшує мистецької
вартостi композицiї, яка на вiдмiну вiд написання окремих постатей, захоплює цiльнiстю, органiзованiстю розмiщення ритмiчно збалансованих
рiзномасштабних кольорових мас. Композицiйно
картинна площина подiлена на три горизонтальних яруси, кожному з-яких вiдповiдає своє кольо-
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рове навантаження. Вгорi домiнує сiро-синя барва небес; середнiй ярус, основу якого становить
скелиста гора з печерою посерединi, акцентовано переливами вохристо-золотистої барви; нижнiй
ярус акцентовано червоною вохрою. Сюжетнокомпозицiйний центр композицiї практично спiвпадає iз геометричним i акцентований мотивом
печери, символiка якої спiвзвучна з iдеєю плодовитостi та животворної сили землi, це мiсце
народження як лоно землi16 . На тлi сiро-синього
забарвлення печери, праворуч головою, на бiлому ложi лежить Богородиця iз сповитим Дитям
у яслах. Над Дитям виднiються голови вола та
осла.
Назагал стiнописна композицiя вiдтворює найповнiший, сформований на час ХI ст., варiант
розкриття теми Рiздва Христового з максимальною кiлькiстю традицiйно зображуваних персонажiв. Злiва до Богородицi пiдходять троє волхвiв,
вгорi над ними три ангели, якi оповiщають про
чудо, що сталося. Праворуч – задивлений у небо пастух, якому благовiстить ангел. Внизу злiва
сидить зажурений Йосип, навпроти нього, одягнений у бiле, опертий на палицю, пастух. Внизу
праворуч – двi жiнки купають Немовля: це старша за вiком повитуха та молода дiвчина Соломiя.
За iконографiчним розкриттям теми та пiдбором
персонажiв найближчi аналогiї з-посеред українських творiв знаходимо у одному iз трьох зображених варiантiв Рiздва Христового у Київському
Псалтирi (1397 р.)17 та клеймi “Рiздво Христове” на галицькiй iконi поч. XV ст. кола майстра
з Ванiвки “Знайдення та воздвиження Чесного
Хреста” (Нацiональний музей у Львовi), що походить iз церкви Воздвиження Чесного Хреста в
селi Здвижень бiля Лiська (тепер Польща)18 .
Нижче пiд сценою “Рiздво Христове” фрагментарно збереглась сцена “Тайна вечеря”. Суттєвi втрати малярського шару разом iз тиньком
у лiвому верхньому та лiвому нижньому кутках
композицiї припали на постать Христа (втрачена
верхня частина голови та ноги до колiн). Втiм,
незважаючи на втрати, композицiя добре прочитується. Iконографiя маючи деякi особливостi,
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назагал, вiдповiдає утвердженiй у вiзантiйському
мистецтвi схемi, де сцена ритуальної тайної пасхальної вечерi представлялась в iнтер’єрi, коли
за столом поряд iз Христом сидять дванадцять
апостолiв. На вiслицькiй фресцi, на тлi, розмiщених вгорi по краях композицiї, стилiзованих
обрисiв будiвель, об’єднаних темно-червоним велюром, апостоли двома групами сидять навпроти
за прямокутним столом. Христос та Iуда розмiщенi з торцiв стола навпроти один одного. Фрескове
полотно характеризує добре продумана побудова
мiзансцен. Особливо вправно мовою жестiв та кольорових плям на протиставленнi художник вирiшує безслiвний дiалог мiж Iсусом та Iудою. Впевнений, виразно акцентований жест, дещо припiднятої вгору правицi Христа, не лише освячує,
розмiщенi поряд дискос та чашу з вином, а й
немов вказує на спокушеного сатаною зрадника.
Жест витягнутої до переду низспадаючої правицi,
схиленого над столом Iуди, що тягнеться до чашi,
в’ялий i невпевнений. На протиставленнi побудованi й кольори шат двох персонажiв: у Христа
бiло-голубий гiматiй i пурпуровий хiтон, вiдповiдно благословляюча правиця пiдсилена трiумфуючим пурпуром рукава; в Iуди гiматiй пурпуровий,
а широкий звисаючий рукав хiтону бiлий.
Ритмiчностi, певної динамiки, збудованiй уявними п’ятьма горизонтальними рядами (вгорi горизонталь велюму; далi – ряд апостолiв; посерединi уявний ряд – Христос, стiл, Iуда; тодi – ряд
пiвпостатей ще однiєї групи сидячих апостолiв;
i понизу – горизонталь широкої лави), композицiї додають схилена до Христа постать молодого
Iвана Богослова та скерованi у бiк Учителя жести та лики апостолiв. Сюжетно-композицiйний
центр композицiї змiщений у дiлянку благословляючої правицi Спасителя, i, зокрема, акцентований кругом дискоса, на золотистiй поверхнi якого зображено семиконечний православний хрест,
iз косим нижнiм раменом, i монограми: вгорi –
IС ХС, нижче – NIKA. Зображення православного хреста у презбiтерiї католицького костелу не
лише пiдтверджує участь українських малярiв у
оздобленнi храму а й засвiдчує певне толерантне ставлення замовникiв до релiгiйних вподобань
16
Крвавич Д. Рiздво Христове // Овсiйчук В., Крва- виконавцiв фресок.
вич Д. Оповiдь про iкону.– Львiв, 2000.– С. 190.
Прямi аналоги композицiйної побудови вiсли17
Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтыри.– цької “Тайної вечерi” з-посеред вiдомих тогочасМосква, 1978.– Ил. 3 зв.
них українських та вiзантiйських сакральних тво18
Патрiарх Димитрiй (Ярема). Iконопис Захiдної Україрiв наразi невiдомi. У найдавнiшiй в українському
ни XII-XV ст.– Львiв, 2005.– С. 205-207.– Iл. 242.
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мистецтвi фресковiй композицiї ХIII-XIV ст. Горянської ротонди на Закарпаттi вiдтворений навiяний проторенесансною течiєю проiталiйський
варiант. Зокрема, апостоли зображенi за столом фронтально в ряд iз Христом у центрi, перед яким напiвприлiг молодий Iван19 . Посерединi, пiвциркульної форми, столу, з прихиленим
на праве рамено Iваном, Христос зображений на
фресцi каплицi Св. Трiйцi в Люблiнi20 . Дещо наближений варiант провiзантiйської схеми трактування Тайної вечерi зображений у клеймi унiкальної української iкони поч. XV ст. “Страстi
Христовi” (Нацiональний музей у Львовi) з села
Здвижень21 . На цiй iконi Iсус теж сидить з лiвого боку бiля столу, проте стiл овальний, а Юда,
що тягнеться до великої миски з рибою, змiщений
до геометричного центру композицiї.
Iз певними втратами збереглась сцена “В’їзд
до Єрусалиму” (втрачена значна частина малярського шару разом iз тиньком у лiвiй нижнiй
частинi стiнопису), розмiщена на пiвнiчнiй стiнi пiд сценою “Благовiщення”. Тема в’їзду Господнього до Єрусалиму була широко представлена в давньоукраїнському стiнописному храмовому мистецтвi, проте жодна iз цих композицiй не
вцiлiла. Найдавнiший варiант маємо серед мiнiатюр Київського Псалтиря 1397 р.22 . В мiнiатюрi
Псалтиря представлений лаконiчний, за кiлькiстю осiб зведений до мiнiмуму, варiант розкриття теми. Близьким в часi до вiслицької фрески
є “В’їзд до Єрусалиму”, вiдтворений Майстром
iз Ванiвки в одному iз клейм iкони “Знайдення
та Воздвиження Чесного Хреста” з села Здвижень23 , проте за стилiстикою, схемою компонування та кiлькiсним пiдбором обидвi композицiї
19

Логвин Г.Н. Монументальний живопис XIV – першої
половини XVII ст...– С. 160.– Iл. 106.
20
Логвин Г.Н. Монументальний живопис XIV - першої половини XVII ст...– Iл. 115; Różycka-Bryzek А.
Freski bizantyńsko-ruskie fundacji JagieÃllÃy w kaplicy zamku
lubielskiego.– Lublin, 2000.– S. 71-73.– Il. 56.
21
Логвин Г., Мiляєва Л., Свєнцiцька В. Український
середньовiчний живопис.– К., 1976.– Табл. XLI; Патрiарх Димитрiй (Ярема). Iконопис Захiдної України XIIXV ст...– С. 208, 209.– Iл. 244, 245.
22
Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтыри...–
Ил. на с. 9.
23
Логвин Г., Мiляєва Л., Свєнцiцька В. Український
середньовiчний живопис...– Табл. XL; Свєнцiцька В.I.,
Сидор О.Ф. Спадщина вiкiв: Українське малярство XIVXVIII ст. у музейних колекцiях Львова.– Львiв, 1990.–
Iл. 15.

суттєво рiзняться мiж собою. Iконографiчнi вiдмiни спостерiгаємо також помiж фресками вiслицькою та замкової каплицi Святої Трiйцi в Люблiнi, виконаної українськими малярами 1418 р.
пiд керiвництвом майстра Андрiя24 . Вiдтак, будучи обiзнаним iз iконографiєю “В’їзду до Єрусалиму”, майстер вiслицького стiнопису представив свiй варiант компонування вiдомого сюжету,
наслiдком чого є певний вiдбiр представлених персонажiв та їх розмiщення. Назагал, вiдчутно позбавленiй просторовостi, одноплановiй композицiї
притаманне дещо аплiкативне, узагальнене трактування постатей та стафажу.
На пiвнiчнiй стiнi презбiтерiю костелу у Вiслицi важливе мiсце, особливо в контекстi католицького сакрального мистецтва, займала композицiя
“Розп’яття”. На сьогоднi вiд композицiї зберiгся лише фрагмент iз поясним зображенням розiп’ятого на хрестi Христа. Уявити повний варiант
композицiї наразi важко, найочевиднiше це був
варiант iз пристоячими Богородицею та Iваном
Богословом, проте у iконописi того часу в циклах
страстей подавалась розгорнута сцена iз розбiйниками, солдатами та пристоячими. Саме такий
розширений варiант вiдтворений на фресцi замкової каплицi Св. Трiйцi в Люблiнi25 , а також на
значно давнiшiй фресцi правого рамена трансепта
Софiї Київської26 . Збереженi обриси завершення нiмба пiд лiвицею Христа можуть свiдчити,
що нiмб найiмовiрнiше належав пристоячому Iвану Богослову або ж одному з ангелiв, яких iнколи
зображали пiд раменами хреста, як скажiмо на вiзантiйськiй iконi епохи Палеологiв “Розп’яття з
євангельськими подiями” з монастиря cв. Катерини на Синаї27 .
Характер постави фрагменту пiвпостатi Iсуса,
назагал, вкладається у поширену в тогочасному
мистецтвi S-подiбну схему вигину аскетичного тiла Спасителя. Характерним є й уклад схиленої
на праве плече голови та розмiщення двох пасом
волосся на лiвому раменi. Подiбно трактовано
24

Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruski malowidÃla ścienne
w kaplicy zamku Lubelskiego.– Warszawa, 1983.– Il. 70;
Różycka-Bryzek А. Freski bizantyńsko-ruskie fundacji JagieÃllÃy
w kaplicy zamku lubielskiego...– S. 68, 69.– Il. 50.
25
Różycka-Bryzek А. Freski bizantyńsko-ruskie fundacji
JagieÃlÃly w kaplicy zamku lubielskiego...– S. 88.– Il. 69.
26
Софiя
Київська.
Альбом
/
Авт.-упорядник
Г.Н.Логвин.– К., 1971.– Iл. 109.
27
Sotiriou G. et M. Icónes du mont Sinaj.– T. premier.–
Athenes, 1956.– № 205.
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постать Христа на мiнiатюрах Київського Псалтиря 1397 р.: перша iз варiантом Розп’яття, де
показано момент напоєння Розiп’ятого Iсуса оцтом (один iз зображених посiпак тримає посудину з оцтом, iнший простягає до уст Сина Божого
вмочену в оцтi губку)28 ; друга iз трьохфiгурним
варiантом цього сюжету (Розiп’ятий Христос та
пристоячi Марiя й Iван Богослов)29 . Серед iконописних українських творiв аналоги знаходимо у
вирiшеннi постатi Христа на iконi XV ст. “Розп’яття” (Iсторичний музей у Сяноку) з с. Рихвальд (тепер Овчари) бiля Горлиць на Лемкiвщинi30 , iконi XV ст. “Розп’яття” з с. Воля Кривецька (Регiональний музей Перемишльської землi, м. Перемишль, Польща)31 , середнику iкони XV ст. “Страстi Христовi” з с. Трушевичi
(Нацiональний музей у Львовi)32 , клеймi iкони
поч. XV ст. кола майстра з Ванiвки “Знайдення та Воздвиження Чесного Хреста” (Нацiональний музей у Львовi)33 . Аналогiчно постать
Розiп’ятого Христа трактовано також у композицiї “Розп’яття”, намальованiй на середохрестi
виносного хреста першої пол. XV ст. з села Городиська бiля Добромиля (Музей народної архiтектури та побуту у Львовi)34 . Проте, найближчою аналогiєю до збереженої верхньої частини
постатi Розiп’ятого Христа на вiслицькiй фресцi
є Христос на середнику з багатофiгурною сценою
“Розп’яття”, намальованої Майстром з Ванiвки
28
Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтыри...–
Ил. на с. 92 “б”; Крвавич Д. Розп’яття // Овсiйчук В.,
Крвавич Д. Оповiдь про iкону...– С. 340, 342.– Iл. на
с. 342.
29
Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтыри.– Ил.
на с. 101.
30
Крвавич Д. Розп’яття // Овсiйчук В., Крвавич Д.
Оповiдь про iкону...– Iл. на с. 343 Ikony (Najpiȩkniejsze
ikony w zbiorach polskich).– Olszanica: Wydawnictwo BOSZ
s. c., 2001.– Il. na s. 78; Патрiарх Димитрiй (Ярема). Iконопис Захiдної України XII-XV ст...– Iл. 226, 475.
31
Ikony w muzeach Województwa Rzeszowskiego / Muzeum
okrȩgowe w Rzeszowie. Katalog.– Rzeszów, 1968.– № 1.–
Il. I; KiwaÃla B., Burzyńska J. Ikony ze zbiorów Muzeum
Okrȩgowego w Przemyślu.– Kraków, 1981.– № 2.– Il. II;
KÃlosińska J. Icónes de Pologne.– Varsovie, 1987.– Tabl. 31;
32
Патрiарх Димитрiй (Ярема). Iконопис Захiдної України XII-XV ст...– Iл. 267.
33
Свєнцiцька В.I., Сидор О.Ф. Спадщина вiкiв: Українське малярство XIV-XVIII ст...– Iл. 15; Овсiйчук В.А.
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iкони поч. XV ст. “Страстi Христовi” зi Здвижня35 . Близькими є характер трактування схиленої
голови, обриси розмiщення рук, пластика грудної
клiтки, а особливо, вигин та рисунок мигдалеподiбного пiдкреслено виразного вирiшення напруженого живота напiвмертвого Iсуса. В обох намальованих за вiзантiйськими канонiчними правилами зображеннях Розiп’ятого Христа помiтно
проступають готичнi риси, що вiдчутно зближують цi твори з тогочасною захiдноєвропейською
культурою.
Пасiйний цикл продовжується в апсидi колегiати й, очевидно, належить одному майстру, у манерi якого теж помiтнi певнi готичнi риси. Зокрема, ним створенi сцени “Бичування”, “Наруга”, “Христос перед Каїафою” та “Христос перед
Пiлатом”.
До кращих за рiвнем написання вiдносять сцену “Успiння”, виконавцем якої вважають головного майстра артiлi, яким як зазначалось мiг бути Гайль. Композицiї властивий лаконiчний i виразний колорит. Рисунок смiливий i впевнений.
Майстер любить своєрiднi видовженi овали облич
iз великими носами й очима. Лики промодельованi широким пензлем темно-коричневими мазками
в тiнях та енергiйними пробiлами у висвiтлених
мiсцях. Основний тон – густий зеленавий санкир,
зеленуватий вiдтiнок властивий i пiвтонам. Очi,
нiс, брови майстер окреслює коричнево-червоною
або червоно-чорною лiнiями. Саме в манерi написання “Успiння” професор Григорiй Логвин помiтив виразний зв’язок iз фресковим мистецтвом
Києва ХII ст. Проте, найбiльш близькi стилiстичнi аналогiї шукав серед творiв галицького iконопису, i, зокрема, вказував на твори: iкони XV ст.
“Рiздво Богородицi”, “Зiшестя в ад”, “Стрiтення” з Жогатина, iкону “Молiння” зi Стариськ,
iкони “Спаса” iз Явори та Милика (усi в колекцiї Нацiонального музею у Львовi)36 . Безпосередньо для лику Христа з “Успiння”37 дослiдник
вiднайшов давнiшi аналогiї з-посеред галицьковолинських мiнiатюр, i, зокрема, у Христа на ви35
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В’їзд до Єрусалиму.

Христос. Фрагмент сцени В’їзд до Єрусалиму.
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Розп’яття. Пiвнiчна стiна презбiтерiю Вiслицької колегiати.

Зняття з хреста.

ВОЛОДИМИР ЖИШКОВИЧ. Вiзантiйсько-українськi стiнописи...
хiднiй мiнiатюрi в “Бесiдах Григорiя Богослова”,
а також у Христа на мiнiатюрi з “Хронiки Амартола”, написанiй i оздобленiй (до 152 арк.) у Києвi мiж 1285-1294 рр.38 .
Iконографiя “Успiння” вiдповiдає усталенiй у
вiзантiйському мистецтвi схемi. У центрi композицiї горизонтально встановлене ложе, на якому
лiворуч головою лежить Богородиця. Ложе вкрите бiлим покривалом орнаментованим iнтенсивною червоно-коричневою барвою. Голова Богородицi спочиває на червоно-коричневiй подушцi,
такого ж кольору тканина прикриває широку боковину ложа. Ложе оточене двома групами апостолiв. Другою центральною постаттю композицiї
є Iсус Христос, який стоїть фронтально за ложем i тримає на лiвiй руцi сповите немовля, яке
уособлює душу Богородицi.
У багатьох вiдомих взiрцях iконографiї “Успiння” постать Христа помiтно видiлялась не лише
ореолом мандорли а й дещо змiщувалась догори,
знаходячись щонайменше наголову вище вiд iнших персонажiв. У вiслицькiй композицiї постать
Христа розмiщенням не видiляється з-помiж iнших персонажiв, лише синява мандорли, частково
виокремлює Iсуса. Характерно й те, що елементи архiтектурного стафажу своїми скромними масами теж практично вплетенi в загальну групу
персонажiв.
Особливiстю iконографiчного варiанту вiслицького “Успiння” є й те, що перед ложем Богородицi вiдсутня сцена iз єврейським жерцем Афонiєм
та ангелом, яка з часом стане неодмiнним атрибутом сцен Успiння. З апокрифiчного оповiдання
вiдомо, що Афонiй пiд час похорону намагався
перевернути ложе з тiлом Богородицi. Архангел
Михаїл, який з’явився з небес i мечем вiдрубав долонi жерця, що миттєво приросли до ложа. Зрозумiвши причину чуда Афонiй попросив
пощади в Богородицi, i долонi знову приросли
до його рук. Вважається, що вперше цей мотив
застосували у XIV ст. у церквi cв. Теодора у
Мiстрi39 . Зокрема, цей мотив також ще вiдсутнiй
на близькiй у часi до вiслицької фрески галицькiй iконi XIV ст. “Успiння Пресвятої Богородицi” з Жукотина бiля Турки (Iсторичний музей
38

Логвин Г.Н. Українсько-польськi мистецькi зв’язки
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у Сяноку, Польща)40 , та сценi “Успiння Пресвятої Богородицi” Феофана Грека, намальованiй
на зворотньому боцi iкони Донської Богоматерi
(1392 р., Третьяковська галерея, Москва)41 .
Прямих аналогiв варiанту iконографiї вiслицького “Успiння” немає, це свiдчить про особливостi творчих уподобань та пошукiв майстра, його
вмiння переосмислювати усталену iконографiю й
водночас не порушувати усталених тогочасних канонiчних приписiв.
За стильовими особливостями до сцени “Успiння” дещо близькою за написанням є фреска “Рiздво Богородицi”. Окрiм того у двох композицiях практично повторюється характер орнаментацiї
iнтенсивною червоно-коричневою барвою покривала. Проте в бiльшiй мiрi, особливо за характером графiчного трактування стафажу та конструктивною проробкою ложа св. Анни, сцена “Рiздво
Богородицi” вiдповiдає манерi майстра “Благовiщення”. Сцена “Рiздва Богородицi”, як i сцена
“Благовiщення” вражають лаконiчнiстю вислову,
цiльнiстю, добрим компонуванням, у якому важливу акцентуючу роль вiдiграє умовна архiтектура, що вдало пiдкреслює досконале прочитання мiзансцен. У сценi “Рiздва Богородицi” змiст
добре узгоджується iз колоритом: бiлий та золотистий поряд iз червоним кольором визначають
урочисту святковiсть подiї. Урочистого настрою
композицiї додають також ритмiчнi силуети двох
башт, об’єднаних червоним велюмом, якi своїми
чiткими формами фланкують всю сцену, а також
силуети чотирьох струнких жiночих постатей бiля
породiллi, ну i звичайно ритми графiки геометрично трактованої дахiвки й рослинний набивний
рапорт розкiшного покривала на лiжку. Майстру композицiї, як влучно пiдмiтив Г.Н.Логвин,
“властива енергiйна мужня манера. Постатi в розписах виразнi та кремезнi, “вилiпленi” простими
малярськими засобами”42 .
Iконографiя сцени, в основному, вiдповiдає
усталеним взiрцям, проте прямих аналогiй немає. Найдавнiший взiрець “Рiздва Богородицi”
в українському малярствi вiдтворений на фресцi
40
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Успiння Богородицi.

Рiздво Богородицi.
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ХII ст. у вiвтарнiй частинi Якима й Анни Софiї Київської43 . Рiдкiсним на вiслицькiй фресцi
є зображення у пiдголiв’я ложа постатi святого
Якима, який нiжно простягає правицю до голови
Анни. Здебiльшого Яким момент Рiздва Богородицi споглядав iз вiддалi. Скажiмо, у вiдомiй
iконi поч. XV ст. “Рiздво Пресвятої Богородицi”
з Ванiвки (Нацiональний музей у Львовi), Яким
утаємничено спостерiгає з вiкна горницi верхнього поверху будiвлi, розмiщеної у правiй верхнiй
частинi композицiї44 .

Христос з душею Богородицi. Фрагмент сцени Успiння
Богородицi.

Серед збережених сцен вiслицької колегiати
неможливо не згадати стiнописну композицiю
“Зняття з хреста”. В “Зняттi з хреста” майстер досягає трагiчного настрою вмiлим розподiлом постатей та контрастом кольорiв – великих
площин густого червоного (хрест, плащi-мафорiї
трьох жiночих постатей) та свiтлих – бiлого, жовтого, золотистого (одяг, оголене тiло Христа).
Творчiй манерi майстра властивi стильовi риси готичного малярства, особливо це помiтно у
пiдборi кольорових зiставлень а також на обрисах тендiтних, видовжених постатей персонажiв.
Вражає пластика вигину, виснаженого тортурами, тендiтного тiла Христа.
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Майстер вмiло, розставляє психологiчнi акценти в композицiї. Складається враження, що
вiн неухильно слiдує розписанiй у вiзантiйському iконописному пiдручнику iконографiчнiй схемi. Зокрема, iконографiя цього сюжету в пiдручнику розписана в роздiлi “Гори”: “I хрест є у землю вкопаний, i Йосиф45 стоїть зверху на драбинi
i тримає Христа за поперек, охоплюючи i опускає Його до низу, i Святiйший Никодим стоїть
знизу, приймає Його у свої руки i цiлує Його в
обличчя, i позаду Богоматiр, i мироносицi, i Марiя Магдалина тримає Його лiву руку i цiлує її;
i за Йосифом стоїть Iван Богослов i цiлує Його
праву руку. I Никодим бере, трохи нахилившись,
за допомогою клiщiв один цвях iз Його стiп, а поряд стоїть кошик. I пiд хрестом череп Адама”46 .
Схема майже повнiстю витримана за винятком –
замiсть Никодима стоїть Богородиця, i саме Вона
цiлує свого сина в обличчя. В українському тогочасному мистецтвi ближчих аналогiй створенiй
у Вiслицi композицiї не знаходимо, найближчою,
проте суттєво вiдмiнною за стильовими рисами,
є сцена “Зняття з Христа” на вiзантiйськiй iконi
кiн. XIII ст. (збiрка А.Стоклє в Брюсcелi)47 .
Створенi протягом 1397-1400 рр. українськими художниками унiкальнi стiнописи Вiслицької колегiати вiдображають особливостi початкової фази формування на теренах Схiдної Європи нової малярської традицiї, що увiбрала в
себе синкретичнi риси готизуючого захiдноєвропейського та схiднохристиянського українськовiзантiйського мистецтва. На ґрунтi вiслицьких
стiнописiв спостерiгаємо не лише певну трансформацiю усталених iконографiчних схем а й певний
вiдхiд вiд усталених вiзантiйських стильових варiацiй. Саме у той перiод захiдноукраїнське станкове iконописне й, особливо, монументальне малярство частково вивiльнилося вiд вiзантiйського
впливу i шукало власну пластичну мову, прояви
якої спостерiгатимемо також у фресках каплицi
Святої Трiйцi в Люблiнському замку, кафедрального костьолу у Сандомирi.

Всi свiтлини В.Жишковича.
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