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З часу побудови Святої Софії в Константинополі купол 
став центральним композиційним та смисловим елементом 
візантійської церковної архітектури, а його підтримуючими 
елементами у більшості церков стали вигнуті трикутні пан-
дативи. У храмі, як іконі космосу, функція та розташуван-
ня пандативів між ярусом землі та верхнім ярусом склепінь 
(між землею та небом) осмислювались символічно, тому й 
стали полем для розміщення зображень чотирьох єванге-
листів. Метою цієї статті є дослідження існуючих в мону-
ментальному мистецтві України варіантів послідовності роз-
ташування євангелистів у підкупольному просторі. Метод 
зіставлення функції і розташування архітектурних елемен-
тів із семантикою образів євангелистів допомагає глибше 
розкрити смислову характеристику системи монументаль-
ного розпису церкви. У результаті вивчення особливих ас-
пектів семантики, пов’язаних із символічним об'єднанням 
євангелистів з образами живих істот з Одкровення (лева, 
теляти, людини та орла), виокремлено дві основні ідеї, які 
вносили зображення на пандативах у систему розпису хра-
му: «астрономічну» або «благовісну». Висновки акценту-
ють важливе значення послідовності розташування зобра-
жень євангелистів у просторі храму.

Ключові слова: чотири символи євангелистів, апокаліп-
тичні істоти, видіння Єзекиїла, зодіакальне коло, мозаїки 
Равени, система розпису храму.
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IMAGES OF EVANGELISTS  
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CHURCHES: SPATIAL ASPECTS  
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Abstract. Introduction. Since the construction of the Hagia 
Sophia in Constantinople the dome became the central compo-
sitional and semantic element of the Byzantine church architec-
ture. The dome in most churches is carried on four spherical 
triangular pendentives. The pendentives are the corners of the 
square base of the dome, which curve upwards into the dome to 
support it. Theirs function and theirs location between the tier 
of the earth and the upper tier of the vaults (between the earth 
and the sky) gave them the symbolic meaning. 

Problem	 statement. Since the formation of the Byzantine 
temple painting system in the post-iconoclastic period the im-
ages of four Evangelists were depicted on four pendentives. 
Many researchers have mentioned the Evangelists representa-
tion on the pendentives, but they did not pay attention to the 
sequence of the placement of these portraits. Almost all decora-
tors of the domed churches in Ukraine at the end of 19th — 
beginning of 20th century followed the rule for placing the por-
traits of Evangelists on the pendentives, but they did not use one 
sequence. Our research and systematization the wall painting 
examples in the domed churches in Ukraine revealed at least 
three basic orders of the Evangelists depiction under the dome. 
So the	purpose of this article is to answer the question: why were 
there the three basic orders and how did differ their meaning?

Methods. The answer is sought through a comparison of the 
symbolic meaning of architectural elements, their function and 
their location with the semantics of Evangelists images.

Results. Associated with the Evangelists images of living 
creatures from Revelation (the lion, the calf, the man and the 
eagle) added important additional information to the under-
standing of the arrangement of the paintings in the temple inte-
rior. The research begins with the first survived Christian 
buildings — the Catacombs of Rome, where two lines of sym-
bolization of the angles of the vault are noted: «astronomical» 
and «blessed». When the focus was on images of the living 
creatures (mosaics of the Ravenna churches), astronomical 
symbolism prevailed and embodied in a specific circular se-
quence. When the authority of the authors of the New Testa-
ment grew, the order of the Evangelists images was equal to the 
order of four books in the Gospel. 

Conclusions. The historically formed symbolic meaning of 
the Evangelists images location order allowed artists to choose 
the desired semantic shade to more accurately express the main 
idea of temple decoration.

Keywords: four symbols of the Evangelists, living creatures 
from Revelation, Ezekiel’s vision, circle of the zodiac, Ravenna 
mosaics, temple painting system.
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Вступ. Сакральні споруди, окрім утилітарного й 
естетичного, наділені також символічним зна-

ченням, тож їхні форми й конструктивні елемен-
ти не лише моделюють простір і захищають від не-
сприятливих чинників зовнішнього середовища, а й 
спонукають до асоціативного мислення, проведен-
ня паралелей між видимими формами і мисленими 
чи пізнаними законами макро- і мікрокосмосу. В 
таких умовах купол, який розгортається над голо-
вами вірників, цілком природно асоціюється з Не-
бом, ідеальним вишнім світом, відмінним від земної 
матеріальної реальності. Цей контраст посилює за-
проваджена ще в ранньовізантійський період (IV—
VII ст.) тенденція встановлення купола над квадрат-
ним у плані простором на відміну від традицій будів-
ництва Римської імперії, коли куполом здебільшого 
накривали циліндричний чи восьмигранний об’єм. 
Квадрат підкупольного простору з раціонально ви-
мірними розмірами якнайкраще відповідав призна-
ченню символізувати видиму й пізнавану землю, міс-
це перебування живих. Однак вимурувати купол над 
кубічним об’ємом — технічно важче завдання, ніж 
оперти його на кільце опорних стін. Для переходу 
від підкупольного квадрата до півсфери накриття у 
візантійській архітектурі використовували допоміж-
ні конструктивні елементи: або тромпи, або вітрила 
(пандативи). Вже з перших мурованих храмів Київ-
ської Русі в Україні стала переважати система роз-
міщення купола на пандативах, яка забезпечувала 
не лише надійне накриття центрального простору, 
а й давала змогу піднести купол на підпружних ар-
ках вгору й створити враження його наче б неваго-
мості. Підтримуюча будівельно-конструктивна роль 
вітрил у храмі як «іконі космосу» отримувала певне 
символічне навантаження: не просто опори, які три-
мають «Небо», а елементи, які одночасно належать 
світу небесному (коло) і світу земному (квадрат), 
тобто медіатори (посередники) цих двох світів. Така 
смислова конотація функцій пандативів не залиши-
лась непоміченою для розробників та виконавців сис-
теми оздоблення християнського купольного храму. 
Відомо, що у Візантії післяіконоборчого періоду (з 
ІХ ст.) утвердилася схема розміщення стінописних 
зображень, виразно розділена на єрархічні рівні: від 
зеніту чаші купола, де панує Христос-Вседержитель 
в оточенні ангелів, через Богородицю — уособлен-
ня Церкви — й сонм апостолів, пророків, святите-

лів, мучеників і праведників, до підлоги, на якій сто-
ять звичайні християни. 

Опрацювання	питання	в	літературі. Про цю 
систему писали як сучасники її формування (патрі-
арх Фотій, 820—896), так і численні дослідни-
ки візантійського мистецтва Ґ. Міле [1, с. 203—
204], А. Грабар [2, с. 234—241], О. Демус [3, 
с. 26], В. Лазарєв [4, с. 62—63, 213], Г. Логвин 
[5, с. 25—26], Т. Метьюз [6, с. 7—14] та багато ін-
ших. Усі вони констатували, що на чотирьох вітрилах 
під головним куполом зображували чотирьох єванге-
листів, авторів канонічного Четвероєвангелія. Деякі 
додавали, що таке розміщення доводить органічний 
зв’язок живопису з архітектурою храму, адже єван-
гелистів вважали «стовпами євангельського вчення», 
і пандативи, що безпосередньо переходять у підку-
польні стовпи, наочно виявляли значення художніх 
образів [7, с. 258]. В. Лазарєв також підкреслював, 
що після іконоборства у Візантії зображення єван-
гелистів на пандативах витісняли попередні вміщені 
там образи херувимів, і заміна ця відбувалась тому, 
що раніше був звичай зображувати на цих місцях 
символи євангелистів (апокаліптичних істот: лева, 
бика, людину й орла) [4, с. 63, 213]. Отож у працях 
численних дослідників розкрито символічне й догма-
тичне значення зображень на пандативах, однак зна-
чно менше уваги приділено питанню, як зорієнтоване 
відносно вівтаря чи сторін світу розміщення поста-
тей євангелистів у підкупольному просторі. 

Поміж тим, навіть на прикладі церковного мисте-
цтва України кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. 
видно, що існує кілька схем розміщення: на панда-
тивах обабіч вівтарної апсиди ліворуч від молільни-
ка, зверненого обличчям до престолу, намальовано 
Матвія, а праворуч — Йоана (церкви в с. Надітичі, 
с. Вербляни, с. Надрічне та ін.), або рівно навпаки: 
ліворуч — Йоана, а праворуч — Матвія (м. Великі 
Мости, с. Завадів тощо); а ще накладаються варіан-
ти, що рухаючись по колу, отримуємо послідовність, 
зіставну з порядком Четвероєвангелії (Матвій — 
Марко — Лука — Йоан), або інакшу (Матвій — 
Лука — Марко — Йоан), або ж обабіч вівтаря ба-
чимо зображення Матвія і Марка (смт Східниця, 
с. Зарваниця) тощо. 

Метою статті є виявлення кількох історично 
закріплених схем просторового розміщення зобра-
жень євангелистів і їхніх символів у розписах схід-
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нохристиянських храмів і пояснення їх семантичних 
особливостей. Предметом	дослідження є законо-
мірність формування послідовності розміщення зо-
бражень чотирьох євангелистів, а об’єктом — збе-
режені до сьогодні зразки розписів підкупольного 
простору християнських храмів, які можуть проде-
монструвати історію виникнення різних варіантів 
розташування євангелистів. Відтак, хоч питання про 
розміщення в просторі зображень авторів книг Но-
вого Завіту сформульовані на базі зібраних в експе-
диціях по теренах Західної України матеріалів, однак 
часові	й	географічні	межі	дослідження задля вияв-
лення генези та знаходження пояснення явища пови-
нні бути розширені до ранньохристиянського періоду 
із залученням пам’яток Рима, Равени, Греції. 

У час, коли в Україні будують й розписують ве-
лику кількість церков, питання християнської іконо-
графії, зокрема її просторового аспекту прочитання, 
є актуальними і мають практичне	значення. Роз-
ташування зображень у просторі — один з важли-
вих виражальних засобів візуального мистецтва, тож 
виявлення закономірностей розміщення євангелис-
тів на пандативах допомагає глибше розкрити зако-
довані у церковному декорі смисли, тобто має тео-
ретичне	значення. 

Основна частина. На перший погляд здається, 
що послідовність розташування зображень єван-
гелистів на пандативах не несе особливого смислу. 
Якщо їх розміщення по колу (не залежно, за чи про-
ти годинникової стрілки) відповідає послідовності в 
канонічній Четвероєвангелії, то все правильно, якщо 
ні, то це, мабуть, помилка художників через неуваж-
ність. Можливо, така відповідь була б вичерпною, 
якби не розширена зображеннями апокаліптичних 

тварин семантика євангелистів. У системі христи-
янської символіки, яку сприйняла Україна від Візан-
тії в Х ст., євангелиста Матвія зображали з симво-
лом людини (ангела), Марка — лева, Луки — вола 
(бика), Йоана — орла, тобто характеристика кож-
ної з чотирьох канонічних Євангелій була вияскрав-
лена з допомогою зіставлення з одним з чотирьох 
ликів херувимів, явлених у видінні Господа староза-
вітному пророкові Єзекиїлові (Єз. 1:5—24), або, 
радше, одній з тварин, яких бачив апостол Йоан Бо-
гослов у своїй апокаліптичній візії Божого Престо-
лу (Об. 4:6—8).

Паралель між Євангелієм Матвія і образом лю-
дини, Євангелієм Марка і левом, Євангелієм Луки 
і образом вола, а Євангелієм Йоана і орлом устали-
лася в християнському мистецтві не відразу. Впро-
довж ІІ—IV ст. богослови пропонували різні систе-
ми символізації Євангелій (табл. 1), знаходячи для 
кожної переконливі аргументи.

Так, один з перших ініціаторів символічного па-
ралелізму Євангелій і тетраморфа Іриней Ліонський 
(ІІ ст.) пояснював, що лев характеризує пануван-
ня [Бога Ісуса Христа], бик означає священство, 
людина ясно зображує його воплочення, орел — 
дар Духа, що носиться над Церквою [13]. За цен-
тральною ідеєю він пов’язав Євангеліє від Йоана 
з левом, Луки — з волом, Матвія — з людиною, 
а Марка — з орлом. Натомість теолог і перекла-
дач Біблії латинською мовою Єронім Стридонський 
(IV ст.) звернув увагу на початок кожного з чоти-
рьох канонічних Євангелій, а тому поєднав слова 
Матвія про людський родовід Христа з людиною, 
розповідь Марка про Предтечу як того, хто кли-
че в пустелі, — з левом, згадку Луки про жертву 

Таблиця	1.	Зіставлення апокаліптичних істот із авторами Євангелій 

Іриней Ліонський 
(ІІ ст.)

Іполіт Римський 
(ІІІ ст.) й Августин 
(IV cт.)

Єпіфаній 
і св. Єронім 
(IV cт.)

Псевдо-Атанасій 
(IV cт.)

Людина Матвій Марко Матвій Матвій

Віл Лука Лука Лука Марко

Лев Йоан Матвій Марко Лука

Орел Марко Йоан Йоан Йоан

Таблиця складена з використанням даних з книг Р.С. Нельсона [8, с. 6—8, 18, 24—29], Ґ. Хеллемо [9], А. Подоси-
нова [10, с. 11—13], Ф. Шаффа [11, с. 391—392], С. Гукової [12, с. 257—259].
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Захарії — з жертовним волом, а піднесений до ви-
сот Духа зачин Йоана про предвічність Слова — 
з орлом. Були й інші послідовності інших авторів, 
кожна з них мала своє коло прихильників. Історію 
становлення цієї символіки добре виклали у своїх 
працях дослідники Ф. Шафф [11], У. Нільген [14], 
М. Вернер [15, с. 9—17] та ін. Історично закріпи-
лась система Єроніма Стридонського, яку повторив 
у своїх «Бесідах на пророка Єзекиїла» папа Григо-
рій Великий (Двоєслов, 540—604) [16, с. 75], і 
з того часу як у латинській, так і в грецькій Церк-
ві переважно вважали символом Матвія людину, 
Марка — лева, Луки — вола, Йоана — орла [17]. 
Хоча на основі аналізу прологів до грецьких Єван-
гелій Х—ХІ ст. Р.С. Нельсон показує, що навіть 
у той час ще існувало дві системи пов’язання сим-
волічних істот з євангелистами: система Іринея Лі-
онського та система Єроніма Стридонського [8, 
с. 17, 24—29]. 

Ключем символічного паралелізму між староза-
вітним тетраморфом і Четвероєвангелієм була ідея, 
що пророкові Єзекиїлу у видінні чотириликих хе-
рувимів, які несуть трон Господа, було провіщено 
поширення Христового вчення з допомогою чоти-
рьох різних у деталях, але єдиних в істині Євангелій. 
Важливо, що в наведенні пояснень богослови звер-
тались до категорій простору і часу. Так, Іриней Лі-
онський вбачав у появі чотирьох Євангелій свідчен-
ня поширення християнства в просторі: «Не мож-
ливо, щоб Євангелій було більше, чи менше, ніж є. 
Бо як є чотири сторони світу, в якому ми живемо, 
і чотири головних вітри, і оскільки Церква розсія-
на по всій землі, а стовпом і утвердженням Церкви 
є Євангелія і Дух життя, то належить їй мати чоти-
ри стовпи» [13]. Іполіт Римський ще виразніше під-
креслює, що натхненне Богом Євангеліє виповнює 
всі чотири сторони світу, узгоджує небесний і зем-
ний порядок, як і інші теологи, він повчає, що Хрис-
това діяльність на землі знаходить паралелі в небес-
ному порядку [9, с. 59—60]. А порядок означає не 
лише мудрість одномоментного просторового роз-
ташування, але й мудрість послідовної з’яви певних 
об’єктів чи подій. Тому в книзі папи Григорія Вели-
кого наголошено, окрім просторової, ще й на часовій 
інтерпретації символіки чотирьох істот: Христос ро-
дився, як людина, помер, як жертовний бик, воскрес 
левом, вознісся орлом [16, с. 74—76]. 

Оскільки поширення євангельського просвітлен-
ня теологи пояснювали в просторово-часових кате-
горіях, то немає несподіванки в тому, що в просто-
ровій структурі центричного храму, яка рівновідда-
лено розширюється від центру й послідовно в часі 
прочитується рухом по колу, надані пандативами чо-
тири зображальних поля посіли євангелисти. Адже 
символічні конотації, подібні до тих, що пов’язували 
християнські мислителі з євангелистами, були нада-
ні кутам стель квадратних у плані сакральних споруд 
ранніх християн ще до поширення купольних кон-
струкцій церков. Для прикладу розглянемо схему 
декорування стелі кількох кубікул ранньохристиян-
ських поховань у катакомбах Рима. 

У кубікулі Велаціо катакомб Присцили ( 280 р.) 
в центрі стелі виділено коло із зображенням Добро-
го Пастиря, ззовні нього на певній відстані прокрес-
лено ще одне коло, наче основа купола, а по кутах 
(на уявних пандативах) намальовано по пташці із 
зеленою гілочкою в дзьобі (Іл. 1). Дослідники од-
ностайні у думці, що зображення пташки (голуба) з 
оливковою галузкою — скорочена ілюстрація важ-
ливого моменту біблійної історії Ноя, який чекав ві-
стки закінчення Всесвітнього потопу (Бут. 8:11) [18, 
с. 24—25]. Отже, в ІІІ ст. на площинах, які наче під-
тримують намальований купол, зображено пташку-

Іл. 1. Розпис стелі кубікули Велаціо катакомб Присцили в 
Римі. Бл. 280 р. (Світлина з книги Nicolai, V.F., Bisconti, 
F., & Mazzoleni, D. The Christian Catacombs of Rome. 
Regensburg: Schnell und Steiner, 2002. P. 97)
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благовісника, що ж дивного, що таке саме місце вже 
на реальних пандативах займуть кількома століття-
ми пізніше благовісники значно важливіші — авто-
ри книг Нового Завіту? Це перша лінія формування 
символіки пандативів, започаткована в ранньохрис-
тиянський час, назвемо її «благовісною». 

Водночас розвивали декоратори й іншу лінію, яку 
логічно назвати «астрономічною». У кубікулі Се-
зонів катакомб Петра і Марцеліна у Римі ( 260 р.) 
злегка увігнута, видовбана в скелі стеля також по 
центру декорована зображенням Доброго Пастиря, 
довкола нього у межах ширшого кола, наче в чаші 
купола, намальовано історію пророка Йони й чотири 
постаті-оранти, а по кутах — протоми сезонів, тобто 
запозичені з язичницького античного декоративно-
го мистецтва алегоричні зображення людської голо-
ви із вінком, зілля та плоди якого вказують на одну 
з чотирьох пір року (Іл. 2). Це надає композиції на 
стелі важливого наголосу — часового (астрономіч-
ного) символізму. Натяк на сезони мав підкресли-
ти, що поза божественним колом у центрі, яке зна-
менує трансцендентність Неба, зображено тварний 
світ, підпорядкований земним законам циклічності. 
У розписах християнських кубікул алегорії сезонів у 
чотирьох кутах просторової структури не були рід-
кістю (див. секцію Мільтіада в катакомбах Каліс-
та, Грецьку капелу в катакомбах Присцили тощо), 
що засвідчує прийняття християнами античної тен-
денції до паралельного символічного накладання ча-
сового четвертинного циклу на просторовий хрест 
сторін світу. 

Більшість науковців однак бачать передовсім про-
сторову символіку фігур у кутах склепінь [9, с. 56]. 

Так, демонструючи на матеріалі ранньохристиян-
ського мистецтва те, як зображення ангелів ста-
ли спадкоємцями форм і частково змісту пізньоан-
тичних алегорій пір року, американська дослідниця 
Ґ. Пірс наголошує на набутті ними нового значен-
ня — показ панування Христа над усією землею 
[19, с. 28—30]. За такого статично-константного 
підходу втрачається важливий часовий нюанс, заті-
нюється значення послідовності охоплення просто-
ру, що тонко відчували давні теологи, а тому їх ме-
тафори більш виразні, бо коли бл. Августин нази-
ває Четвероєвангеліє «квадригою Господа, на якій 
він об’їжджає весь світ» [11, с. 392], то дає комп-
лексну просторово-часову характеристику христи-
янського космосу. 

Пишучи про символи євангелистів, дослідни-
ки виділяють також тему прослави Бога, яка зву-
чить і в описі видіння Єзекиїла, а ще виразніше — в 
Об’явленні Йоана Богослова, де сказано, що живі іс-
тоти довкола господнього Престола співають «Свят, 
свят, свят…» (Об. 4:8). Розміщення апокаліптичних 
тварин на діагональних осях у місцях переходу стін у 
склепіння, — підкреслює Д. Кінней, — якраз такий 
художній прийом, який допомагає включити відвід-
увача храму в містерію радісної прослави Бога [20, 
с. 206—207]. Однак, як вважає Ґ. Хеллемо, акцент 
на прославі Господа в Об’явленні затирає космічне 
значення тетраморфа, виражене у згадці Єзекиїла, 
що херувими тримають склепіння Неба (Єз. 1:22) 
[9, с. 56—57]. Проте уважне спостереження за по-
рядком розміщення апокаліптичних істот у просто-
рі храму спростовує цю тезу. 

Декоратори склепінь чи конх ранньовізантійських 
храмів намагались візуалізувати уявлення про май-
бутнє досконале Царство Боже. У черпанні обра-
зів і сюжетів вони опиралися, звісно ж, на священ-
ні тексти. Так, майже дослівною ілюстрацією опису 
Престолу Господа в Об’явленні є мозаїчний декор 
купольного склепіння каплиці Лаврентія при церкві 
Санта Кроче у Равені (більше відомої як мавзолей 
Гали Плацидії) (Іл. 3). Йоан Богослов (Об. 4:6—8) 
описує видіння, що довкола Престолу кружляють 
диковинні істоти — «четверо тварин, повні очей спе-
реду й ззаду. І перша тварина подібна до лева, а дру-
га тварина подібна до теляти, а третя тварина мала 
лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, 
що летить». Абсолютно відповідно до його слів по 

Іл. 2. Декор склепіння кубікули Сезонів катакомб Петра і 
Марцеліна у Римі. Бл. 260 р. (Світлина з: https://www.
wga.hu)
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центру купола каплиці Престол позначено великим 
золотим хрестом, а на вітрилах мозаїкою викладено 
протоми крилатих, як і в описі Йоана, лева, тельця, 
людини і орла. Зображено їх у цій саме послідов-
ності, що й в Об’явленні, якщо переміщувати погляд 
по склепінні проти годинникової стрілки, починаю-
чи від основи хреста, на яку руками вказують вер-
ховні апостоли Петро і Павло. 

Цікаво, що основа цього золотого хреста орієнто-
вана строго на схід (тобто хрест з’являється на схо-
ді), що в цій споруді не збігається з місцем вівтаря 
на півдні, у стороні, протилежній північному входові 
до святині. Неканонічне розміщення вівтаря капли-
ці було продиктоване загальною композицією хра-
мового комплексу, адже вівтарем на схід будували 
базиліку Санта Кроче, а каплиця Лаврентія як біч-
на південна прибудова до її нартексу мусила бути 
розвернена протилежною від входу стіною на пів-
день. І саме на цій стіні зобразили патрона спору-
ди — св. диякона Лаврентія. Зате «Небові» жодне 
земне розпланування комплексу перешкоджати не 
повинне, тому хрест на склепінні «виростає» пра-
вильно, на сході, відповідно до напрямку, з якого 
з’явиться Сонце Правди, прихід Сина Людсько-
го (Мт. 24:27). Цей напрямок очікуваного Друго-
го Пришестя акцентують всі вісім апостолів, зобра-
жених у підкупольному світловому четверику. Семе-
ро з них, починаючи із розташованого над входом на 
півночі, правою рукою вказують рух по колу аж до 
св. ап. Петра на східній стіні, який правою рукою вже 
вказує вверх — на основу золотого хреста. Згідно з 
традицію ораторського мистецтва Римської імперії 
жестикулювати можна лише правою рукою, тому для 
того, щоб св. ап. Павло, розташований з протилеж-
ної сторони хреста, зміг вказати на нього, художни-
кам довелось його постать розвернути в три чверті. 
Отже, акцентований жестами апостолів, зображе-
ний на тлі зоряного неба золотий хрест, який появ-
ляється на сході — це хрест апокаліптичний, символ 
Другого приходу Христа, престол Його прийдеш-
нього Царства. Тож логічно, що довкола нього, на 
межі між зоряним Небом і колом святих апостолів 
кружляють чотири істоти, ізоморфні тим, які Йоан 
в Об’явленні бачив між престолом Агнця і сонмом 
святих (Об. 4:4,9). 

Чотири істоти розміщено так, що над св. ап. Пе-
тром зображено лева, а над св. ап. Павлом — орла, 

що можна розглядати як певні символічні підсилен-
ня ролі й значення в історії Церкви цих верховних 
апостолів. Однак прочитання послідовності зобра-
ження тварин на пандативах за напрямком, який вка-
зують апостоли своїми правицями: орел — люди-
на — бик — лев надає додаткові смислові конота-
ції. Він прямо протилежний послідовності, названій 
Йоаном Богословом, але збігається з послідовніс-
тю взаємно віддалених на 90° точок річного циклу 
Сонця в зодіакальному колі, якщо прийняти гіпотезу 
вченого Р. Геннінга, що людину з баченого Йоаном 
тетраморфа слід ототожнити з водолієм, а орла — 
зі скорпіоном [21]. Не всі дослідники погоджують-
ся з тотожністю орла скорпіонові [22, с. 26], однак 
залишати поза увагою особливу послідовність тва-
рин у видінні Йоана не варто. Адже вона абсолют-
но відмінна від послідовності ликів тетраморфа у ви-
дінні Єзекиїла. Цей старозавітний пророк описував: 
«Обличчя людини та обличчя лева мали вони четве-
ро з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лі-
виці, і обличчя орла мали вони четверо» (Єз. 1:10). 
Багато дослідників намагались просторово осмис-
лити цю інформацію, позиціонуючи правицю то від 
глядача, то від самої істоти, змінюючи відносно сто-
рін світу напрямок спостереження з’яви. У табл. 2 
показано чотири варіанти зіставлення ликів єзекиї-
лового тетраморфа зі сторонами світу, які вивів ро-
сійський дослідник А. Подосинов на основі опрацю-
вання книг Ф. Река, Й. Міхля, Г.Ф. Фуса, В. Ле-
табі [10, с. 89—104].

На основі зіставлення тетраморфа з пануючими в 
передньоазійському регіоні в І тис. до н. е. персоні-
фікаціями сторін світу А. Подосинов виділяє варі-

Іл. 3. Мозаїка купольного склепіння каплиці св. Лаврентія 
при церкві Санта Кроче у Равені. Бл. 450 р. (Світлина з 
https://commons.wikimedia.org)
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ант, де лев уособлює захід, віл — схід, людина — 
північ, а орел — південь [10, с. 88—93]. Зауваж-
мо: будь-яке колове прочитання тетраморфа видіння 
Єзекиїла не повторює послідовність істот з апока-
ліптичної візії Йоана, бо у Єзекиїла по один бік по-
ставлено якраз діагональних істот Йоана.

У деяких пам’ятках монументального мистецтва 
ранньохристиянські художники розташовували чо-
тирьох апокаліптичних тварин за схемою Єзекиїла, 
наприклад у мозаїці конхи церкви Санта Пуденціана 
в Римі (поч. V ст.) людина і лев зображені по праву 
руку від Христа, а віл і орел — по ліву. Аналогічно 
розміщено тетраморф на склепінні каплиці Сан Ві-
тторе в Мілані (після 397 р.): людина і лев розта-
шовані обіч правої, благословляючої, руки Христа, 
віл і орел — ліворуч. Ця послідовність достеменно 
ілюструє слова пророка, але відрізняється від усіх 
схем, наведених А. Подосиновим та іншими дослід-
никами передньоазійської культури І тис. до н. е., бо 
тут на одній діагоналі не людина і орел, як у дослід-
ників, а людина і віл, відповідно на перпендикуляр-

ній діагоналі не лев і віл, а лев і орел. Але і ця схе-
ма зовсім не зіставна з послідовністю Йоана Бого-
слова, яка на діагоналях розташовує тих істот, що в 
Єзекиїла по одну сторону: людину і лева. 

Просторова орієнтація послідовності істот з виді-
ння Йоана у каплиці св. Лаврентія в Равені візуаль-
но допомагає зрозуміти ще один відтінок смислу те-
траморфа. Адже північну стіну каплиці фланкують 
зображення орла і людини (скорпіона (листопад) та 
водолія (лютий), тобто північній стороні відповідає 
сезон зими в Равені). Південна стіна каплиці — це 
проміжок між волом (квітень) та левом (серпень), 
тобто літо. Навіть якщо цей діагональний хрест по-
вернути на 45°, щоб якійсь конкретній стороні сві-
ту відповідала окрема істота, тотожності з жодною 
схемою персоніфікацій сторін світу, наведеній у до-
кладному дослідженні А. Подосинова не буде. На-
томість, наприклад, точним відображенням на до-
лівці послідовності розташування істот на склепінні 
каплиці Лаврентія є мозаїка із колом Зодіаку на під-
лозі синагоги в Бейт-Альфа (поч. VІ ст.). Це коло 

Для наочності показано напрямок спостереження, за яким лики розділяються на праві та ліві

Табл.	2. Варіанти орієнтації ликів тетраморфа за сторонами світу

За А. Подосиновим та Ф. Реком

лев лев

левлев

пн

пн

пн

пн

орел

орел орел

орел

людина

людина

людина

людина

вiл

вiл вiл

вiл

За Й. Міхлем

За Г.Ф. Фусом За В. Летабі
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на підлозі орієнтоване так, що між тельцем і левом 
дотичною є південна стіна синагоги, між скорпіоном 
і водолієм — північна, західна дотична до сегменту 
між водолієм і тельцем (весна), східна — між ле-
вом і скорпіоном (осінь) (Іл. 4). Можливо, творці 
мозаїчного оздоблення склепіння каплиці Лаврен-
тія в Равені не думали про екліптику Сонця, а лише 
сумлінно ілюстрували послідовність крилатих істот 
у видінні Йоана Богослова. Але чому ж напрямок, 
який вказують апостоли своїми правицями відпові-
дає напрямку руху Сонця впродовж року і є прямо 
протилежний названій Йоаном послідовності, яка в 
астрономічному тлумаченні мала б відповідати пре-
цесії, внаслідок якої точка весняного рівнодення по-
вільно рухається екліптикою назустріч річному руху 
Сонця? Чи не цей великий, божественного масш-
табу (понад 25700 років [23, с. 378]) рух «Світо-
вого року» був показаний Йоану на Патмосі? Або, 
може, зворотній до Сонця рух був продемонстрова-
ний апостолу для того, щоб підкреслити, що перед 
ним видіння іншого, не звичного для людей світу. 
В усякому разі вважаємо названу послідовність іс-
тот в Об’явленні не випадковою, а символічним під-
кресленням поняття «Іншого Неба», підкресленням, 
сприйнятим також розробниками програми декору 
християнських храмів. 

І третя особливість. Послідовність істот на моза-
їчному склепінні каплиці Лаврентія в Равені не узго-
джується з порядком Четвероєвангелія за жодним 
з трьох найпопулярніших у IV—V ст. правил сим-
волічного поєднання тетраморфа з Євангеліями (ні 
Іринія Ліонського, ні Іполіта Римського, ні Єроні-
ма Стридонського). Це означає, що для декорато-
рів равенської каплиці крилаті істоти були окремою 
семантичною одиницею, оточували апокаліптичний 
Престол, а Євангелії — іншою святинею, зображе-
ною у вигляді чотирьох книг у шафі поруч з постаттю 
св. Лаврентія. Серед дослідників утвердилась дум-
ка, що в образотворчому мистецтві факт пов’язання 
Євангелій із чотирма апокаліптичними тваринами за-
свідчений малюванням книги в лапах кожної з істот 
[9, с. 57]. У каплиці св. Лаврентія крилаті створін-
ня ще не мають книг, однак найважливіше, що ця 
пам’ятка в Равені зберегла свідчення, що в історії 
декорування пандативів християнської церкви була 
присутня «астрономічна» тема, тобто послідовність 
зображення тетраморфа, аналогічна порядку істот у 

видінні небесного Престолу, як його подає Йоан Бо-
гослов в Об’явленні. 

Цікаво, що аналогічна послідовність у зображенні 
чотирьох крилатих істот, але вже з книгами в лапах, 
зберігається в декорі стелі каплиці св. Андрія архиє-
пископського палацу в Равені ( 494—519) (Іл. 5). У 
мозаїках Равени навіть там, де вже зображено не те-
траморф, а книги Нового Завіту на престолах, а це — 
в куполі баптистерію православних у Равені ( 458 р.), 
колова їх послідовність не відповідає канонічному по-
рядку Євангелій (від Матвія, Марка, Луки, Йоана), а 

Іл. 4. Порівняння схем розташування мозаїк в підкуполь-
ному просторі каплиці св. Лаврентія (V ст.) в Равені і на 
підлозі синагоги в Бейт-Альфа (поч. VІ ст.) в Ізраїлі

Іл. 5. Мозаїка склепіння каплиці св. Андрія архиєпископ-
ського палацу в Равені. Бл. 494—519 рр. (Світлина з 
https://commons.wikimedia.org)



Оксана	ГЕРІЙ1428

ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	6	(150),	2019

є такою: Матвія — Луки — Марка — Йоана. Якщо 
узгодити ці книги з символами тетраморфа за найпо-
ширенішою схемою св. Єроніма, то матимемо ту ж 
«астрономічну» послідовність, що й в каплиці св. Лав-
рентія: людина — віл — лев — орел. Аналогічний 
«небесний» порядок розміщення символів євангелис-
тів присутній у різьбленій сцені Вознесіння Христово-
го на вертикальній площині дерев’яних дверей церкви 
Санта Сабіна у Римі (422—432) 1. Отже, в ранньові-
зантійський період розміщення тетраморфа переваж-
но було точною ілюстрацією видіння Йоана Богосло-
ва і мало астрономічний підтекст. 

1 На вертикальній площині дверей прочитання символів 
відбувається проти годинникової стрілки, так само, як і 
читання знаків Зодіаку на стінах храмів, сторінках книг 
чи долівках синагог. Натомість на склепіннях аналогічна 
послідовність вже йде за годинниковою стрілкою, адже 
є дзеркальним відображенням того, що відбувається 
на землі. Про цю особливість читання зображень на 
склепіннях і долівках писав німецький вчений Ф. Рек, 
уводячи поняття astronomische Orientierung (на небі) і 
geographische Orientierung (на землі) [24, с. 289—290].

Після Трульського собору (691—692), на якому 
засудили символічні зображення святих, і після Сьо-
мого Вселенського собору (787), на якому засудили 
іконоборство, схоже, зміни торкнулись і просторово-
го розміщення чотирьох євангелистів. У комплексах 
настінних розписів Візантії післяіконоборчого пері-
оду, які збереглись, послідовність зображення авто-
рів книг Нового Завіту відповідає порядку Четве-
роєвангелія. Найближчим до нас зразком є розта-
шування євангелистів на пандативах центрального 
купола Софійського собору в Києві (ХІ ст.). Якщо 
спостерігати, як вірник, звернений обличчям до пре-
столу храму, то послідовність починається єванге-
листом Матвієм справа від апсиди, продовжується 
за рухом годинникової стрілки справа за спиною ві-
рника — Марком, зліва за спиною — Лукою, за-
вершуючись зліва від апсиди Йоаном. Цей поря-
док (Іл. 6) зручний для людини, що звикла читати 
(і розглядати розписи) зліва направо, він же й узго-
джується із напрямком розміщення історичних єван-
гельських сцен-празників у розписах храмів серед-
ньовізантійського періоду [3, с. 28—35]. 

У системах декорування храмів середньовізантій-
ського періоду «астрономічну» конотацію пандативів 
забули, натомість актуалізована була їх «благовісна» 
символіка, виявлена колись у кубікулі катакомб зо-
браженням пташки із зеленою гілкою. Тепер зобра-
ження євангелистів на вітрилах ставали невід’ємною 
ланкою цілої системи, що показувала сходження бла-
годаті від Пантократора через апостольське служін-
ня (постаті апостолів між вікнами підбанника) і пи-
сання євангелистів усій Церкві Христовій. 

У Софії Київській, та й інших церквах середньові-
зантійського періоду (Нікеї, Осіос Лукас, Неа Моні 
тощо), євангелисти зображені без символів, хоч у 
фронтисписах Остромирового Євангелія (1056) 
вони отримують благовіст з сегмента неба за по-
середництвом «своїх» істот, наприклад, Луці сувій 
подає віл, зображений з німбом. У такій компози-
ції ще зберігається відголосок уявлення, що тетра-
морф — це небесні істоти, форма з’яви ангельських 
чинів, транслятори волі Бога і співці Його слави. 
Але на перший семантичний план виходить особли-
вий зв’язок євангелиста з конкретним символом, на-
приклад, побіля зображення вола в Остромировому 
євангелії написано: «Сим образом тельчим Дух Свя-
тий явися Луці» [25, с. 228]. 

Іл. 6. Схема прочитання послідовності розміщення єванге-
листів з позиції людини на долівці й Бога на склепінні
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З аналогічною функцією крилаті істоти виринають 
із сегмента розкритого неба й диктують священні 
слова схиленим над книгою євангелистам у розписах 
підкупольного простору дерев’яної церкви св. Юра 
в Дрогобичі (XVІІ ст.). Надалі подане при постаті 
автора Євангелія зображення одної з чотирьох істот 
мало передовсім значення не стільки посланця неба, 
скільки відігравало роль атрибута, за яким впізна-
вали особу зображеного. Але й у XVII ст. в укра-
їнському мистецтві де-не-де траплявся ще «астро-
номічний» порядок розміщення євангелистів разом 
із символами. Наприклад, на гравюрі «Собор всіх 
святих» в Тріоді квітній (Львів, 1663) послідовність 
проти годинникової стрілки йде від Матвія (людина) 
до Луки (віл), Марка (лев), Йоана (орел). 

Розписи українських храмів кінця ХІХ — почат-
ку ХХ ст. збереглись значно краще, ніж більш ранні, 
а тому маємо велику кількість прикладів просторо-
вого розміщення євангелистів. У деяких храмах при-
сутня астрономічна послідовність, якщо прийняти зі-
ставлення Євангелій з тетраморфом, запропоноване 
Єронімом Стридонським. Це ті просторові компо-
зиції, де ні в якому напрямку не простежується ка-
нонічний порядок Євангелій, але є послідовність з 
Об’явлення: лев — віл — людина — орел. При-
кладами є розписи (межа ХІХ—ХХ ст.) церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці в Кам’янці-Бузькій, 
розписи (поч. ХХ ст.) церкви Йоана Богослова в 
с. Жуків Бережанського р-ну Тернопільської обл., 
розписи (1933) церкви Петра і Павла у Сокалі на 
Львівщині тощо. 

Інші українські церкви декоровані у послідовнос-
ті Четвероєвангелія, зручній для людського читан-
ня (за годинниковою стрілкою): Матвій — справа 
від апсиди, Йоан — зліва, як це зроблено зусилля-
ми митців Товариства для розвою Руської штуки в 
Преображенській церкві у Львові (Іл. 7), Благові-
щенській церкві в Городку на Львівщині, чи пензлем 
митців вже ХХ ст. в Михайлівській церкві міста Ко-
марно чи церкві Різдва Богородиці в с. Завадів Яво-
рівського р-ну на Львівщині.

А деякі храми зберігають канонічний поря-
док євангелистів, але зручний для читання Богові, 
Христу-Пантократору, зображеному у зеніті купола, 
який з небес оглядає на наш світ. У такому випадку 
бачимо Матвія зліва від апсиди, а Йоана — справа і 
канонічна послідовність авторів чотирьох Євангелій 

відтворена проти годинникової стрілки, як це зробле-
но у розписах кінця ХІХ ст. церкви Прсв. Трійці в 
с. Микуличин на Франківщині, церкви Прсв. Трій-
ці в с. Надітичі Миколаївського р-ну чи церкви Си-
меона Стовпника в с. Сушне Радехівського р-ну, 
або в розписах (1922) церкви Найсвятішого Сер-
ця Ісуса в с. Дністрик Дубовий Турківського р-ну 
Львівської обл. та ін. 

Висновки. Різноманітність просторового розта-
шування євангелистів на пандативах викликана тим, 
що у приписах Церкви щодо системи декорування 
храму у цій ділянці немає конкретності. Впродовж 
тривалого часу укладачі програми розписів знали 
лише, що на вітрилах належить зобразити єванге-
листів, рідше — їх символи. Про послідовність не 
наголошували. Отже, порядок розміщення авторів 
Нового Завіту митці обирали не стільки довільно, 
скільки взоруючись на попередні приклади. А оскіль-
ки за тривалий час християнського храмобудівництва 
прикладів цих назбиралось чимало, й оскільки з се-
редини ХІХ ст. у Європі, Російській імперії, а піз-
ніше й цілому світі значно активізувались студії іс-
торії християнського мистецтва, що уможливило обі-
знаність художників з великим числом прикладів, то 
й різноманітність просторового розташування поста-
тей євангелистів на пандативах стала великою. Од-
нак поданий у цій статті матеріал зосереджує увагу 
на двох магістральних напрямах семантичних акцен-
тів, зумовлених вибором певної просторової послідов-
ності. Перший — астрономічний — надає системі 
декорації храму яскравішого есхатологічного відтін-
ку, бо показує «Нове Небо», порядок прийдешнього 

Іл. 7. Розписи підкупольного простору церкви Преображен-
ня Господнього у Львові. Кін. ХІХ ст. (Світлина автора)
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Царства Божого, славу Господнього Престолу. Дру-
гий — благовісний — наголошує на розбудові са-
мої Церкви як Тіла Христового, як нового шляху 
людства в змаганні до преображення, подвижництва, 
праці над власним вдосконаленням. Друга ця семан-
тична лінія має роздвоєння, пов’язане із напрямком 
прочитання послідовності євангелистів: порядок про-
ти годинникової стрілки орієнтований на погляд на 
землю з висоти небес (якоюсь гранню він перетина-
ється з тим богословським вченням, що без боже-
ственної благодаті неможливе спасіння). А напрямок 
за годинниковою стрілкою, зіставний з порядком чи-
тання розписів людиною, поміщеною в центр храму, 
акцентує особливий гуманізм християнства і водно-
час спонукає людину до активності й відповідальнос-
ті за свої дії. Тож історія розвитку розписів інтер'єру 
християнського храму й традиція, яка зберегла напра-
цювання попередніх епох, надають у розпорядження 
сучасних художників-монументалістів три основні по-
слідовності розташування зображень євангелистів у 
підкупольному просторі храму, зважити слід, що ко-
жен варіант несе свій особливий відтінок змісту. 
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