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До тому входять дві студії, об'єднані проблематикою пізньої 
стадії розвитку мистецької культури княжої України та її історич
ної долі.

Вивчення ікони Богородиці Одигітрії з Успенської церкви у 
Дорогобужі дозволило датувати її останньою третиною XIII ст. й 
характеризувати як найвидатнішу пам’ятку елітарного напрямку 
української мистецької культури другої половини XIII -  першої 
половини XIV ст. Дослідження документальних матеріалів про 
перемиського священика Гайля -  виконавця малярських ансамблів 
фундації Владислава II Ягайла у костьолах Польщі -  у контексті 
розвитку перемиської школи українського малярства дало атри
буцію групи ікон, стилістично близьких до фресок королівської 
фундації у колегіатах Сандомиру та Вісліци. Розгляд цих пам'я
ток на тлі еволюції перемиського малярства ХУ-ХУІ ст. характе
ризує діяльність Гайля та перемиських майстрів його кола як 
звернуту до традиції княжої доби останню визначну сторінку 
історії українського монументального малярства.
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Вивчення української мистецької спадщини мас складну історію й 
багато в чому визначене нею непросте сьогодення. Українське 
мистецтво не знало історіографів-сучасників -  його наукове 
опрацювання фактично було започатковане лише у XX ст. Виведена 
з відмінної культурної традиції, ця обставина вказує на цілком 
неминучі труднощі та специфічні моменти у дослідженні історії 
українського мистецтва. Вони випливають також з того, що від 
самих початків вивчення української мистецької культури було і 
значною мірою продовжує залишатися справою нерідко випадкового 
любителя. Йому так і не вдалося подолати "дитячих" потягів, 
набрати всіх природних ознак Науки й утвердити метод всебічних 
студій над окремими проблемами та пам’ятками як неодмінну основу 
ширших наукових узагальнень і висновків.

Одне з численних відгалужень історії -  історія українського 
мистецтва, як дотепер, -  не схильна визнавати ні свого природного 
родоводу, ні генетично накладених ним обов'язків. Однак те, що 
зроблено від початків дослідження мистецької спадщини 
українських земель, цілком очевидні помилки ца цьому шляху, а 
передовсім той величезний пласт культури, котрий все більше 
відкривається впродовж останніх десятиліть, наполегливо диктують 
необхідність порвати з химерами "мистецтвознавства" й повернутися 
до природних коренів науки. Таке повернення може означати лише 
одне -  утвердження історичного підходу у вивченні мистецької 
спадщини. Сама вона в цілому, як і кожна її пам'ятка зокрема, 
існують тільки у власному історичному контексті, тому можуть 
бути осмислені й інтерпретовані тільки через нього як конкретна 
ланка у безперервному ланцюгу історичної еволюції мистецького 
процесу. Через значні втрати у мистецькій спадщині -  як давніших 
епох, так і часів зовсім недавніх, -  на українських землях окремі 
важливі сторінки мистецького життя взагалі не зафіксовані у 
вцілілих пам'ятках. Звідси ваги особливої набирають цілеспря
мовані систематичні студії над письмовими джерелами до історії 
мистецької культури. Тільки скрупульозне всебічне дослідження як 
оригінальних пам'яток, так і документальних матеріалів, якнай
повніший синтез отриманих таким чином відомостей та включення 
їх як у східнохристиянський, так і загальноєвропейський контекст 
може дати належне розуміння тих культурно-історичних процесів, 
відображенням яких і є поодинокі пам'ятки.
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Намічені загальні засади вивчення українського мистецтва у 
пропонованому томі реалізується в рамках двох студій, присвячених 
проблемам історії малярської культури ХІИ-ХУ ст., -  іконі Богоро
диці Одигітрії з помонастирської Успенської церкви у Дорогобужі 
та маляреві з Перемишля священикові Гайлеві. Обидва публіковані 
матеріали торкаються малоопрацьованого періоду в історії укра
їнського мистецтва, який припадає на другу половину XIII -  першу 
половину XV ст., й стосуються двох важливих сторінок в 
мистецької культури українських земель. Віднайдена у середині 80-х 
рр. й повернута з історичного забуття в результаті клопіткої 
реставрації дорогобузька ікона не лише належить до найраніших 
оригінальних зразків українського іконопису, але й одночасно є тією 
його пам'яткою, котра якнайповніше відображає високий духовний 
рівень здебільшого загубленої і втраченої в основній частині своїх 
найхарактерніших проявів мистецької культури княжої України. 
Окремі ремінісценції прототипу ікони у спадщині волинського 
релігійного малярства ХІУ-ХУІ ст., наслідування того ж взірця у 
перемиському малярстві відповідного часу, затухання цього стилю 
на перемиському грунті уже від початку ХІУ ст., виявлені аналогії 
у візантійському, сербському, італійському та російському мистецтвіз
переконливо доводять приналежність дорогобузької ікони до 
малярської спадщини княжої Волині останньої |третини XIII ст., 
культура якої так яскраво відображена у вміщеній на сторінках 
Галицько-Волинського літопису похвалі князеві Володимирові 
Васильковичу. Попри цілком очевидну унікальність дорогобузької 
реліквії, проведені дослідження задемонстрували її найширші 
пов’язання у мистецькій спадщині західноукраїнських земель -  як 
волинського регіону, так і перемиської школи українського 
релігійного малярства. Тому проведене вивчення дорогобузької 
ікони Богородиці Одигітрії дало змогу запропонувати цілком новий 
погляд на багато важливих аспектів історії мистецької культури 
княжої України на пізній стадії, розвитку, відзначеній виробленням й 
остаточним утвердженням комплексу тих її характерних особ
ливостей, котрі склали найіниршу основу української мистецької 
традиції.

В рамках наступного історичного етапу, природно, не всі аспекти 
мистецької культури княжої України зберегли необхідний 
потенціал для подальшого розвитку. Складнішою, зокрема,
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виявилася доля монументального малярства, котре потребує 
специфічних умов розвитку, які в перспективі української історії 
післякняжої доби здебільшого були значною мірою втрачені. У 
даному контексті привертає увагу традиційно недооцінювана постать 
перемиського маляра першої третини XV ст. священика Гайля -  
виконавця малярських замовлень короля Владислава П Ягайла у 
костьолах Польщі. Оскільки майстер відомий лише за скромними 
свідченнями документальних матеріалів, котрі, як на ті часи, 
традиційно скупо обрисовують його діяльність, пропонована студія 
побудована передовсім на ретельному аналізі відповідних актових 
джерел. Співставлення наявних документальних свідчень з 
лаконічними нотатками про королівські малярські фундації 
хроніста Яна Длугоша доводить вірогідність участі перемиського 
митця у виконанні збережених малярських декорацій в інтер’єрах 
колегіат у Сандомирі та Вїсліці. Порівняння обйдвох ансамблів з 
іконами перемиської школи українського релїгійнога малярства 
вказало на безпосередні зв’язки між ними й дозволило виділити 
серед ікон пам’ятки, котрі так чи інакше становлять відповідник 
фрескових/циклів Сандомиру та Віслїци. Дослідження показало 
якнайтісніші зв’язки цього малярського напрямку у спадщині 
перемиського осередку українського малярства ХІУ-ХУ ст. 
Діяльність Гайля та його анонімних перемиських сучасників 
виступає як виразно звернута пердовсім до мистецької традиці 
княжої доби остання визначна у її власній та загальнокультурній 
значимості сторінка історії давнього українського монументального 
малярства на західноукраїнських землях.

Таким чином, обидві нібито досить далекі сторінки мистецької 
історії українських земель ХИІ-ХУ ст. об’єднуються проблематикою 
мистецької спадщини княжої України та її історичної долі. 
Осмислення відповідних висновків демонструє наявність 
безпосереднього прямого взаємозв'язку між двома запропонованими 
темами, визначеного широко закресленою проблематикою 
мистецької культури княжої України у її самостійній культурно- 
історичній значимості та історичній ролі періоду остаточного 
утвердження національної мистецької традиції. Особливе значення 
ХІЇІ -  першої половини XV ст. у цьому процесі в науковій 
літературі ніколи належним чином не наголошувалося й, природно, 
не отримало відповідного осмислення, оскільки для української
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історії вказані століття традиційної становлять так званий "темний”, 
а точніше "затемнений" період. Проте у контексті проведеного 
дослідження двох вибраних сторінок мистецької культури 
західноукраїнських земель даний аспект історичної ролі зазначеного 
періоду постає з усією очевидністю. І в цьому відношенні 
публіковані матеріали виразно спрацьовують на основне завдання 
започатковуваної серії -  дослідження найважливіших і характерних 
сторінок давнього українського мистецтва.

Вагомі кроки у відкритті української мистецької спадщини, 
починені впродовж останніх десятиліть, -  дорогобузька ікона Бого
родиці Одигітрії тут дає чи не найхарактерніший, хоч, цілком 
зрозуміло, далеко не єдиний такого роду, приклад -  з усією 
очевидністю переконливо задемонстрували і той подиву гідний у 
своїй невідзначеній очевидності факт, що мистецька культура 
українських земель і нині все ще залишається невідомою навіть у 
багатьох найвизначніших своїх здобутках вершинного порядку, не 
говорячи вже про дальші рівні і ширший кшітекст. Поставлена на 
відповідне місце в колі сучасних європейських культур ще у 
знаменитому "Слові" митрополита Іларіона, вона і надалі 
продовжує очікувати розуміння усієї величі цього безцінного скарбу 
й усвідомлення його спадкоємцями визначеного цією величчю 
обов’язку... \



ДОРОГОБУЗЬКА ІКОНА БОГОРОДИЦІ ОДИГІТРІЇ 

І МАЛЯРСЬКА КУЛЬТУРА КНЯЖОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ ХНІ -  ПОЧАТКУ XIV СТОЛІТТЯ

Наді та Андрієві Скрентовичам

Малярство княжої України найкраще відоме за мозаїками та 
фресками старокиївських храмів, певною мірою уявлення про нього 
розширюють порівняно нечисленні ілюміновані рукописи.. Серед 
оригінальних зразків малярської культури княжої доби' найбільшу 
рідкість становлять пам’ятки іконопису -  історія українського 
мистецтва має справу лише з поодинокими вцілілими їх зразками. 
Особливо, якщо зважити на виразно зазначену, хоч і далеко не 
завжди достатньо усвідомлювану, дискусійність імовірного 
київського походження окремих збережених на території Росії ікон 
так званого домонгольського періоду*. Тому відкриття кожної 
нової пам'ятки княжої доби для мистецької культури України вже 
само -  подія. Тим більшого значення воно набирає у випадку 
введення до наукового обігу ікони Богородиці Одигітрії з 
Успенської церкви у Дорогобужі -  давнього Дорогобузького 
Святоуспенського монастиря, над яким патронували князі 
Острозькі. Ікона є рідкісною пам’яткою виняткової історико- 
культурної та мистецької ваги, яка у всіх відношеннях посідає

* Найповніший, хоч і, закономірно, тепер вже цілком очевидно 
застарілий звід відомостей про них див.: Живопись в домонгольской 
Руси. Каталог выставки. Автор-составитель О. А. Корина. Москва, 1974. В 
українській літературі огляд основної частини цих ікон подав: 
Бережницький ІО. Ікони Київської Русі 11-13 століть // Сучасність, 1988, 
ч. 7-8 (327-328), с. 118-142. Актуальний стан вивчення збережених в Росії 
пам'яток гаданого старокиївського іконопису надто часто переважно 
демонструє перетягування канату на користь Києва чи Північно-Східної 
Русі та Новгороду. Тому з позицій об'єктивної науки не залишається 
нічого іншого, як відверто визнати неможливість при нинішніх 
уявленнях про тогочасну мистецьку культуру виробити достатньо 
глибокі й аргументовані підходи до розгляду даної проблеми. Шляхи 
подолання даного становища цілком очевидно пролягають через 
скрупульозне і всебічне дослідження кожної вцілілої пам'ятки зокрема.
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цілком особливе місце у спадщині релігійного малярства україн
ських земель, унікальним свідком значною мірою забутої з плином 
часу і все ще не повернутої з історичного забуття великої 
іконописної культури княжої України. Саме ця маловідома нині 
традиція склала основу розвитку українського малярства 
наступного періоду, у якому дальші чи ближчі її відгомони 
вловлюються щонайменше до початків утвердження нової 
художньої системи в українському малярстві XVII ст., а в окремих 
проявах нерідко дають про себе знати ще й у мистецтві новіших 
часів. Випадковим збігом обставин переважна більшість пам’яток 
релігійного малярства княжої України виявилася втраченою, а 
нечисленні вцілілі зразки іконопису княжої доби все ще не 
ідентифіковані як такі й не осмислені у їх власному історико- 
культурному контексті^. Через те одна з найяскравіших сторінок не

2 У даному відношенні вельми показовою є поширена донедавна боязнь 
відносити найраніші збережені ікони поза кінець XIV ст., проявом якої 
було переконання в унікальності пам'яток з-перед XV ст. Див.: Свєн- 
ціцька В. Живопис XIV-XVI століть // Історія українського мистецтва у 
шести томах, т. 2. Київ, 1967, с. 214-216; Логвин Г., Міляєва Л., 
Свєнціцька В. Український середньовічний живопис. Київ, 1976, с. 8-10. 
Даний погляд почала спростовувати в своїх останніх публікаціях^ Віра 
Свєнціцька: Свєнціцька В. І. Українське станкове малярство XIV-XVI ст. і 
традиції візантійського мистецтва // Давнє українське мистецтво у 
міжнародних зв'язках. Дожовтневий період. Київ, 1983, с. 19-21; Вона ж. 
Українське малярство ХІѴ-ХѴІ століть // Свєнціцька В. І., Сидор О. Ф. 
Українське малярство ХІѴ-ХѴШ століть у музейних колекціях Львова. 
Львів, 1990, с. 8-9; Вона ж. Мастер иконы XIV века "Архангел Михаил с 
деяниями из села Сторонна на Бойковщине" // Памятники культуры. 
Новые открытая. Ежегодник 1988. Москва, 1989, с. 192-209. Відповідні 
висновки стосуються виключно західноукраїнських пам'яток з території 
історичної Перемиської православної єпархії, оскільки з інших регіонів 
-  окрім двох зразків волинського походження -  ранні ікони нині не 
відомі. У польській літературі побутує погляд, що на даному терені 
іконопис -  поза одиноким взірцем, яким нібито має бути "Успіння" з 
церкви архангела Михаїла у Жукотині (Сянок, Історичний музей, далі 
СІМ; насправді скоріше робота провінційного майстра початку XVI ст.: 
Александрович В. Так звана "найстаріша українська ікона в польських 
колекціях" // Перемиські дзвони, 1995, ч. 1, с. 4-6) -  зберігся лише з
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тільки української мистецької культури, але й культурного життя 
Східної Европи продовжує залишатись фактично навіть не 
відкритою, не те що не осмисленою у її глибинному історико- 
культурному значенні...

Стародавня ікона Богородиці Одигітрії у помонастирській церкві 
Успіння Богородиці в Дорогобужі на Рівненщині декілька разів 
згадувалася в літературі від кінця минулого століття, проте 
відповідні нотатки мали виключно побіжний характері. Детальніше 
ікону вперше описано у ювілейному збірнику до 900-ліття 
волинської єпархії^. Більше увапгцій рідкісній пам’ятці релігійної

середини XV ст. (Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej 
połowy XVIII wieku na Lemkowszczyznie // Polska sztuka ludowa, 1985, 
№ 3-4, s. 154; Idem. Ikony w zbiorach polskich. Warszawa, 1991, s. 11). Він 
знайшов своєрідний вияв у найновішій публікації Ромуальди Ґжондзєлі, 
котра навіть не зауваживши існування перемиської владичої кафедри та 
її цілком очевидної ролі у розвитку іконопису на терені південно- 
східних районів нинішньої Польщі, проголосила збережені тут ікони XV 
-  початку XVI ст. спадщиною волохів-мігрантів: Grządziela R. Prowenien
cja і dzieje malarstwa ikonowego po północnej stronie Karpat w XV i na pocz. 
XVI w. // Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2. Sanok, 1994, s. 228, 
229, 230. У своєму крайньому прояві нездатність дослідників побачити 
реальну історичну картину еволюції малярської культури західноукра
їнських земель трансформувалася у проголошення XIV-XV ст. "темним 
періодом" українського іконопису: Пуцко В. Г. "Тёмные века" в истории 
украинской и белорусской живописи // Наш радавод. Материалы 
международной научной конференции по региональной истории Восто
чной Европы "Культура народов Великого Княжества Литовского и 
Белорусии ХШ -  нач. XX в." Кн. 3. ч. 2. Церковь и культура. Гродно, 1991, 
с. 368.

З Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и 
приходов Волынской епархии, т. 2< Уезды Ровенский, Острожский и 
Дубенский. Почаев, 1890, с. 722, прим. 1; А. Л. Середньовічні монастирі 
на Волині // Українське православне слово (Бавнд Брук), 1977, ч. 11-12; 
Лужницький Г. Словник чудотворних Богородичних ікон України // 
Intrepido Pastori. Науковий_збірник на честь Блаженнішого Патріарха 
Йосифа в 40-ліття вступлення на Галицький престіл 1.11.1944 (Україн
ський католицький Університет св. Климента Папи. Науковий збірник, т. 
ЬХП). Рим, 1984, с. 163.

^ Девятисотлетие православия на Волыни. Житомир, 1892, с. 344.



мистецької культури княжої Волині в рамках історичної студії про 
Дорогобуж вперше присвятив Орест Фотинський^. у  своїх 
судженнях він опирався передовсім на ті відомості, які подавали 
вміщені на іконі написи, й ця сторона його праці становить 
особливий інтерес, оскільки до нашого часу на самій іконі ніяких 
записів не збереглося. Тому у даному відношенні свідчення відомого 
історика Волині прибирають вартості втраченого джерела. 
Передовсім О. Фотинський згадує польськомовний запис про 
відновлення дорогобузької ікони у 1577 р., який дає перший 
документований факт її багатовікової історії. Де саме знаходився 
цей втрачений нині текст автор не вказує, проте немає жодних 
підстав сумніватися у достовірності наведених в його публікації 
даних. Сам відомий О. Фотинському напис, цілком очевидно, не міг 
бути виконаний у 1577 р. Таку вірогідність виключає застосована в 
ньому польська мова, неможлива у вжитку православного 
монастирського середовища Волині другої половини XVI ст. 
взагалі, не кажучи вже про ті конкретні обставини, при яких вона 
виступає у розгляданому випадку (вони роблять вірогідність 
автентичного походження відповідного тексту ще менше імовірною 
-  неімовірною взагалі). Судячи із вжитої у самому написі польської 
Мови, в контексті розвитку релігійної ситуації на Волині, очевидно, 
це була пізніша, уже XVIII ст., копія -  у польському перекладі -  
первісного напису, або ж пізнішого походження текст, який 
фіксував подію, відому за втраченими згодом ранішими письмовими 
джерелами. Польськомовний напис, найвірогідніше, може 
відноситися лише до 1769 р„ коли ікона отримала збережену шату 
низькопробного срібла^. Ця дата з історії пам'ятки теж зафіксована

^Фотинский О. А. Дорог.обуж Волынский (Историко-археологический 
очерк) // Трудьі Общества исследователей Волыни, т. 1. Житомир, 1902, 
с. 85.

6 Там само. Принаймні це єдиний відомий конкретний факт в історії 
ікони XVIII ст., з яким можна гіпотетично пов'язувати виконання 
збереженої шати. Оскільки відновлення пам'ятки 1577 р. відоме з досить 
пізнього переказу, у принципі не виключена імовірність сфальшування 
дати, принаймні вірогідність такого заходу теж слід брати під увагу. 
Звичайно, цілковиту ясність у дану проблему могли б внести відповідні 
документальні свідчення, однак таких не виявлено.
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лише свідченням О. Фотинського -  нині на шаті відповідного 
тексту так само немає.

У своїх коротких нотатках про реліквію Дорогобузького 
монастиря О. Фотииський, закономірно, обійшовся переважно 
історичними відомостями, почерпнутими з написів на іконі та шаті. 
На той час фахові наукові дослідження пам'яток давнього 
українського малярства фактично ще навіть не були розпочаті^, 
тому історико-мистецька проблематика дорогобузької ікони, 
природно, знаходилась поза колом можливих зацікавлень автора. 
Перебуваючи у віддаленій церкві під шатою та, як тепер виявилося, 
частково під записом, ікона і в новіші часи залишалася практично 
недоступною для наукового опрацювання. Про неї годі шукати

7 Тодішній стан розуміння пам’яток українського релігійного 
малярства чи не найкраще передають спогади митрополита Андрея 
Шептицького про відвідини Музею Київської Духовної Академії, з яким 
пов'язані початки музейного колекціонування творів релігійного 
мистецтва у тодішній російській частині України, втім і волинського 
іконопису: "Коли в р. 1886-ім чи 7-ім був я перший раз у Київі і 
відвідував малий, але дуже цінний музей Духовної Академії на Подолі — 
професор Петров... тоді кустос цього музею, показуючи мені прегарну, 
хоч невелику збірку старих ікон, так виразився: "Чи між цими іконами є 
які різниці, які стилі та приміти школи, цього ніхто не знає, бо ніхто 
дотепер їх не досліджував": Шептицький А. Мої спомини про предмет 
музейних збірок // Двайцятьп'ятьліття Національного музею у Львові. 
Збірник за редакцією директора музею І. Свєнціцького. Львів, 1931, с. 1. 
В межах самої Волині початок збиранню пам'яток релігійного малярства 
пов'язаний з утворенням в 1887 р. сховища церковної старовини при 
Святоволодимирському братстві у Володимирі Волинському, а його 
ширший розвиток -  з розгортанням церковно-археологічного руху та 
діяльністю заснованого у 1893 р. в Житомирі Волинського єпархі
ального сховища старовини. Див.: Александрович В. Початки музейного 
колекціонування іконопису Волині // 3 історії колекціонування в 
Україні. Тези Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 
збиральницькій діяльності баронів де Шодуар. Житомир, 1994, с. 15-16. 
Перші наукові публікації з історії волинського малярства побачили світ 
вже тільки на початку нашого століття: Истомин М. П. Иконография 
Вольшского древлехранилшца // Вольшский историко-археологический 
сборник, вил. 2. Житомир, 1900, с.1-18.



бодай згадку в багатотомній "Історії українського мистецтва"^, двох 
альбомах, присвячених давньому українському іконописові^, чи 
навіть у популярному нарисі про стародавні мистецькі пам’ятки 
України^.

Необхідні передумови для всестороннього дослідження 
дорогобузької реліквії та її наукового опрацювання склалися лише 
після того, як у 1984 р. вона була вивезена до Рівненського 
краєзнавчого музею ̂  (далі -  РКМ) й передана для реставрації до 
Львівського філіалу Державних науково-дослідних реставраційних 
майстерень Міністерства культури України (тепер Львівський філіал 
Українського науково-дослідного реставраційного центру). Реставра
цію пам’ятки проводила Надія Скрентович^.

8 Давнє українське мистецтво розглядається у двох перших томах цього 
видання: Історія українського мистецтва у шести томах, том перший. 
Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі. Київ, 1966; том 
другий. Мистецтво XIV -  першої половини XVII століття. Київ, 1967.

^ Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя. Філядельфія, 1973 
(паралельне видання англійською мовою, перевидання німецькою 
мовою: Hordysky S. Die ukrainische Ikone 12.-18. Jahrhundert. München, 
1981); Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньо
вічний... 1

Юлогвин Г. Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам'ятки. Київ, 1968.

И  Ікону вивіз працівник музею Віктор Луць. У запрестольному вівтарі 
цфкви Успіння Богородиці в Дорогобужі встановлено сучасну копію, на 
якій змонтовано шату 1769 р.

12 При викладі фактичних даних про стан та реставрацію ікони 
опираюся передовсім на відомості, отримані від реставраторів Наді та 
Андрія Скрентовичів, без зацікавленого товариського сприяння яких 
дане дослідження у нинішньому його вигляді було б неможливим. Про 
реставраційну проблематику пам'ятки коротко пише: Откович 3. До 
питання атрибуції, датування та реконструкції ікони "Богородиця 
Одигітрія" XIII ст. з села Дорогобуж // Родовід. Наукові записки до 
історії культури України, ч. 8. Київ, 1994, с. 55. Детальніше вона 
викладена: Скрентович Н. та А. Реставрація ікони Дорогобузької 
Богородиці (в друці). Висловлюю щиру подяку авторам за можливість 
ознайомитися з текстом їхньої праці та згоду на його використання. Н. та 
А. Скрентовичі переглянули рукопис даного дослідження на стадії його

1 2



Як виявилося, первісна основа ікони -  дошка, на якій вона 
мальована, -  не збереглася й була втрачена досить'давно 
Фактично, від ікони вціліла лише вирізана вздовж контурів обидвох 
фігур паволока з грунтом та малярським шаром. Тому неможливо 
вказати точні оригінальні розміри дорогобузької пам’ятки й подати 
її аргументовану у деталях переконливу реконструкцію^. Коли 
саме ікону було обрізано -  точно встановити так само важко. 
Анонімний автор її першого стосовно детальнішого опису, який 
походить тільки з 1892 р., стверджує, що при відновленні у XVI ст. 
до ікони додано зображення апостолів^. Проте О. Фотинський 
через десять років взагалі не згадує про апостолів, у його 
розпорядженні немає ніяких конкретних відомостей про це нібито 
зовсім недавнє "відновлення”. Як тоді розцінювати повідомлення 
анонімного автора статті у ювілейному збірнику? Малоімовірно, 
щоби в проміжку десятиліття, яке розділяє співставлювані 
публікації, ікона пережила чергове -  і притому досить радикальне -  
поновлення, про яке О. Фотинський нічого не згадує. Тоді чи не є 
твердження про наявність на іконі зображень апостолів, нібито 
доданих у XVI ст., непорозумінням? Така можливість видається тим 
вірогіднішою, що українська іконографія Богородиці Одигітрії, як 
вказують передовсім пам’ятки перемиського кола, здебільшого, не 
знала зображень апостолів -  поза хіба що тільки унікальними

завершення й подали суттєві зауваження, використані у остаточному 
варіанті студії, котра викінчувалася у постійному контакті з ними.

13 у  публікації використано відомості, отримані від директора 
Львівського філіалу Державного науково-дослідного реставраційного 
центру Міністерства культури України Мирослава Отковича, якому 
складаю щиру подяку. Окрема подяка належиться також завідуючому 
відділом давнього мистецтва Рівненського краєзнавчого музею 
Вікторові Луцю та маляреві Олександрові Лаворнику, товариські бесіди 
з якими про малярську культуру давньої Волині теж відклалися на 
сторінках даної студії.

14 У недавно запропонованій спробі реконструкції ікони подано один з 
можливих варіантів, який, цілком очевидно, не піддається обгрунтуван
ню у деталях, від котрих не залишилося реальних слідів. Див.: Откович 3. 
До питання атрибуції..., с. 56.

13 Девятисотлетие православия..., с.344.
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вападкамиїб. Апостоли як учні та послідовники Христа та його 
наступники в поширенні християнського віровчення у релігійній 
мистецькій іконографії візантійської культурно-історичної традиції 
завжди супроводжують виключно зображення Спаса Пантократора. 
На українських землях збереглися лише стосовно пізні взірці даного

16 Рідкісний приклад даного іконографічного варіанту на 
українському грунті подають ікони з церкви Успіння Богородиці у 
Терлі (Краків, Національний музей, далі -  КНМ; про неї див.: Museen der 
Stadt Recklinghausen. Ikonen aus Polen. Ikonenmuseum Recklinghausen 12 
Juni bis 31 Juli 1966. Recklinghausen, 1966, № 50; Szymański J. Ikona w 
Polsce i jej przeobrażenia. Warszawa, 1967, № 2; Гординський C. 
Українська ікона..., іл. 7; Kłosińska J. Ikony // Muzeum Narodowe w 
Krakowie. Katalogi zbiorów, t. 1. Kraków, 1973, № 29; Логвин Г., Міляєва 
Л., Свєнціцька В. Український середньовічний..., табл. XLVI; Kłosińska J. 
Icons from Poland. Warschaw, 1989, il. 43; Biskupski R. Ikony w zbiorach 
polskich. Warszawa, 1991, il. 38), церкви святого Миколая у Старій 
Сушиці (Національний музей у Львові, далі -  НМЛІ, єдина побіжна 
згадка про неї: Ярема В. Дивний світ ікон. Львів, 1994, с. 47), церкви 
святих Кузьми і Дем'яна в Тиличі (СІМ, репродукована: Grządziela R. 
Twórczość malarza ikon z Zohätyna // Folia Historiae Artium, t. X. Kraków, 
1974 , il. 3; Idem. Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego..., il. K) та 
церкви святого Георгія в Новосільцях (СІМ, про нбї див.: Ikonen uit 
Polen. Oekralense ikonen uit de verzameling van het Muzeum Historyczne te 
Sanok. 30 november 1991 t/m 1 maart 1992 Museum voor Religieuze Kunst 
Uden. Uden, 1991, № 9). У всіх вказаних випадках іконографія апостолів 
явно виводиться від спільного прототипу; ікона з Новосільців у 
зображенні Христа та Богородиці виразно наслідує візантійський 
взірець, який не знайшов поширення на українському ґрунті. З огляду на 
скоріше винятковий характер ікон Богородиці Одигітрії з апостолами в 
українському релігійному малярстві не можна погодитись з твердже
нням Я. Клосіньскої про їх присутність як одну з характерних рис ікон 
Богородиці Одигітрії західноукраїнського походження (Kłosińska J. 
Ikony..., s. 164). Так само цілком очевидно помилковий характер має її 
версія про наявність безпосереднього зв'язку поміж пророками в цих 
іконах та пророчим рядом іконостасу (Ibid., passim.) Пророки в обрамле
нні ікон Богородиці пов'язані з Богородичним Акафістом, тоді як 
відомий в українському мистецтві від XVI ст. пророчий ряд ансамблю 
іконостасу співвідноситься з ідеями Втілення та Збавлення через хресну 
жертву Христа, котрим принаймні від XVI ст. традиційно присвячені 
зображення у завершенні іконостасної стіни.



роду -  не старші зламу ХУ-ХУІ ст. На волинському грунті 
відповідні приклади подають ікони з Троїцької церкви у Речиці^ (, 
вірогідний твір грецького майстра, намальована тільки близько 
рубежу ХУ-ХУІ ст.) та Спасопреображенської церкви у Великих 
Цепцевичах (1592) (обидві -  РКМ)18. У східнохристиянській 
іконографії Богородицю Одигітрію традиційно супроводжують 
звернуті до неї пророки 19 _ до найраніших характерних пам’яток 
такого роду належить виконаний за часів імператора Олексія III 
Комніна (1195-1203) панагіар у монастирі Хіландар на Афоні^О. В 
українській (західноукраїнській) малярській традиції безперервна 
еволюція даного варіанту зображення Богородиці з пророкми 
(похвалою) простежується починаючи тільки від ікони ХІУ ст. з

17 Сидор О., Скрентович Н. Шедевр волинського малярства // 
Образотворче мистецтво, 1985, № 1, с. 29-30. Кольорові репродукції: 
о. Катрій Ю. Я. ЧСВВ. Пізнай свій обряд. Літургійний рік Української 
Католицької Церкви [без вихідних даних], с. 9; Луць В. Колекція 
волинських ікон Рівненського краєзнавчого музею // Родовід, ч. 8, с. 43.

18 Репродукована у процесі реставрації: Реставрація музейних колекцій. 
Каталог виставки. Львів, 1989 (без пагінації).

19 Дана іконографічна схема становить виразну паралель до 
богородичного акафісту -  не випадково вона поширилася у візантійській 
духовній традиції починаючи власне з XIII ст. Іншу версію тієї ж  самої 
ідеї дає тема Покрову Богородиці, основу якої складає прославлення 
Богородиці як Заступниці. Даний погляд на покровську іконографію 
вперше висловлено: Александрович В. С. Найдавніша західноукраїнська 
ікона Покрову Богородиці. Епізод з історії культу Богородиці 
Заступниці в Україні // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень Ш 
круглого столу. Львів, 3-4 травня 1993. Київ-Львів, 1993, с. 5-6. Ширше 
про походження та джерела покровської іконографії див.: Алексан
дрович В. Старокиївський культ Богородиці Заступниці і становлення 
іконографії Покрову Богородиці // Mediaevalia ukrainica: ментальність 
та історія ідей, т. З (в друці). Короткий перегляд українських ікон 
Похвали Богородиці подано: Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV..., 
s. 158.

Див.: Айналов Д. Византийские памятники Афона. ПІ. Артосница 
ризницы Пантелеймоновского монастыря //  Византийский временник, 
т. 6, 1899, с. 73-75; Кондаков Н. П. Иконография Богоматери, т. 2. 
Петроград, 1915, с. 254-256.
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церкви СВЯТОГО Дмитрія у ПІДГОрОДЦЯХ (НМЛ)21. З другої 
половини XV ст. він набуває значного поширення у мистецькій 
практиці перемисько-львівського регіону, де у провінційному 
середовищі зберігається до XVII ст. включно^. Не може бути 
сумніву у тому, що вказаний варіант зображення Богоматері набув 
поширення у всьому українському мистецтві, -  як зазначалося вище, 
потверджено його побутування на Волині, існування даної 
іконографії на київському грунті -  бодай лише теоретично -  теж 
може бути визнане достатньо імовірним, хоч відповідних пам'яток та 
документальних матеріалів тут і не вдалося виявити^ Отже, у 
першому детальнішому друкованому описі ікони, цілком очевидно,

Про неї див.: Свєіщіцький-Святицький І. Ікони Галицької України XV-
XVI віків. Львів, 1929, табл. 95, 96, № 147, 149-151; Свєнціцька В. 
Живопис XIV..., с. 223, 225; Гординський С. Українська ікона..., іл. 58; 
Логвин Г, Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний..., табл. 
62; Свєнціцька В. І. Українське станкове малярство..., с. 19; Biskupski R. 
Malarstwo ikonowe od XV..., s. 158. Єдина репродукція усієї ікони в 
кольорі: о. Катрій ІО. Я. ЧСВВ. Пізнай свій обряд..., с. 19.
99^  Чи не найпізніший приклад подає ікона (судячи з стилістичних 
особливостей та орнаментальної декорації тла) вже першої половини
XVII ст. з церкви у Шарішському Рівному в Словаччині (Бардиїв, 
Шарішський музей, репродукована: Гординський С. Українська ікона..., 
іл. 76; Tkäc S. Ikony zo 16.-19. storocia na Severovychodnom Slovensku. 
Bratislava, 1982, № 13. Українська іконографія Богородиці Одигітрії з 
похвалою з огляду на багаточисельність збережених пам'яток, визначену 
особливостями розвитку як самої української богородичної іко
нографії, так і значним поширенням цих зображень у намісному ряді 
іконостасів, становить цікаву і важливу тему окремого монографічного 
дослідження. Як зазначалося, у дотеперішній літературі найповніший, 
але далеко не вичерпний перелік відповідних ікон подав Ромуальд 
Біскупский.

23 Посереднім аргументом на користь такого припущення можуть бути 
згадки про декілька ікон Богородиці Одигітрії у переліку цінностей 
Києво-Печерського монастиря 1554 р. -  серед них вказані ікони, "дані 
від князів і панів", частина яких, безперечно; походила з дарів 
представників волинських княжих родів: Голубев С. Т. Киевский 
митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. 1. Киев, 1883, 
Приложение, с. 7-9.



присутня якась плутанина, котру наразі не вдається розв’язати до 
кінця, що унеможливлює вияснення певних моментів історії ікони 
навіть порівняно зовсім недавнього минулого.

Д ош ка^ , на якій збереглася дорогобузька ікона, має пізніше 
походження, проте належить до давньої ікони (детальніше про саму 
дошку див. далі). Паволока з давнім грунтом та малярським шаром 
була досить нерівно, зі складками приклеєна до нової основи і 
вздовж контуру та всередині фігур прибита до неї численними 
гвіздками. Характерною особливістю дошки, з якою ікона дійшла 
до нашого часу, є наявність лише однієї верхньої шпуги й новіша 
поверхня усіх торців. Таким чином, дошка належить до старої 
великих розмірів ікони й була обрізана з усіх сторін при підготовці 
з неї основи для дорогобузької ікони з втратою однієї шпуги. У 
нижній частині дошки майже посередині видовбано навхрест гніздо, 
очевидно, теж з часу повторного використання. Цей наскрізний 
отвір, правдоподібно, міг призначатися лише для зберігання 
мощів25. Вказана традиція виступає також в іконах візантійського 
походження^, щодо привізних візантійських пам’яток малярства 
вона конкретно потверджена і літописними джерелами російського 
походження^?. На її поширення у церковній практиці українських 
земель вказує наявність мощевиків на збережених копіях втраченої

^^Виклад подається за результата'ми досліджень Наді та Андрія 
Скрентовичів.

25 Першим на таке призначення наявного на дошці ікони отвору вказав 
Мирослав Откович (усно).

26 Стосовно раннім прикладом у даному випадку може служити 
візантійський релікварій XII ст. у колекції Державного Ермітажу в 
Санкт-Петербурзі: Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог 
выставки, ч. 2. Москва, 1977, № 538.

2? У 1382 р. суздальський єпископ Діонісій (перед тим архимандрит 
Києво-Печерського монастиря) за свідченням літопису привіз з 
Константинополя '‘иконы чюдны зело с мощами": Летописный сборник, 
именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // Полное собрание 
русских летописей, т. 11. Санкт-Петербург 1897, с. 71. Правдоподібно, 
мощі були також вправлені в ікону Страшного Суду, яку в 1399 р. 
отримав у дарі від патріарха тверський князь Михайло Олександрович 
(там само, с. 177).
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візантійської ікони Успіння Богородиці, яка була однією з реліквій 
Києво-Печерського монастиря28. На Волині мощевики має також 
згадувана ікона "Спас Пантократор з апостолами" 1592 р. з 
Спасопреображенської церкви у Великих Цепцевичах. Нечисленність 
пам’яток іконопису з-перед кінця XVI ст. -  оригінальні твори 
тогочасного волинського малярства нині відомі у межах двох 
десятків -  не дозволяє ствердити, наскільки значного поширення 
набрали мощевики в іконах тогочасної В олин і^ , у  набагато 
численніших зразках волинського релігійного малярства XVII ст. 
мощевики не зустрічаються, очевидно, на той час вони вже 
переважно вийшли з поточної церковної практики.

Ближче не відоме перше письмово зафіксоване поновлення 1577 
року було далеко не єдиним втручанням, пережитим пам’яткою за її 
багатовікову історію. На самій іконі збереглися сліди й пізніших 
подібних заходів різного характеру. На один з них вказували 
мафорій Богородиці та хітон і гіматій Христа -  їх було досить 
грубо повністю перемальовано темперою (поновлення стосувалося 
лише долинного -  лики, руки та ноги ніколи не пере
мальовувалися). Запис мафорію Богородиці мав характерні ознаки 
малярської культури другої половини XVII -  початку XVIII ст.ЗО 
Найкращим зразком того напрямку еволюції волинського 
малярства, представник якого поновлював ікону, є|неопублікована 
"Богородиця Одигітрія" 1683 р. з Богоявленської замкової церкви в

28 Найдавніша відома копія, збережена у колекції Києво-Печерського 
державного історико-культуриого заповідника, відноситься до XVII ст. 
(не опублікована). Мощевик відтворювали навіть на стосовно пізніх 
гравюрах цієї ікони, починаючи від ілюстрацій київського Псалтиря 
1697 р. (Псалтир. Київ, 1697, арк. тит. б, 32а, 3 рах.) та ще пізніших шатах 
її російських копій (Пуцко В. Печерська ікона Успіння Богородиці: 
легенда і дійсність // Родовід наукові записки до історії культури 
України, ч. 9, с. 71).

29 у  порівняно численних пам'ятках іконопису перемисько-львівського 
регіону вони, наскільки відомо, не зафіксовані.

З® 3 огляду на технологічні особливості він не може бути датований 
часом з-перед XVII ст., тому версія Зоряіт Откович, яка пов'язує запис з 
ближче не відомим відновленням 1577 р. (Откович 3. До питання 
атрибуції..., с. 55), мусить бути відкинута.



Острозі (Острозький державний історико-архітектуриий заповідник). 
Наскільки можна здогадуватися, причиною перемалювання був 
напівзруйнований стан поверхні авторського малярського шару. 
Поява запису вказує, зокрема, на те, що певний час ікона зберігалася 
без шатиЗ 1. Важливий момент історії пам'ятки складає та 
обставина, що запис виконано ще до того, як ікона була обрізана. 
При реставрації всі записи повністю усунуто й авторська поверхня 
первісного малярського шару максимально вивільнена від усякого 
роду пізніших нашарувань.

У верхніх кутах дошки на її поверхні проглядаються контури 
фігур двох поясних ангелів -  від них на дереві збереглися виразні 
сліди. Поверхня деревини під їхніми фігурами такого ж характеру, 
як і під фігурами Христата Богородиці, й помітно відрізняється від 
стану поверхні деревини у тих частинах дошки, де давнього 
малярства не було. Це приводить до висновку, що наявні на поверхні 
дошки сліди двох півфігур ангелів відносяться до нині втрачених 
фрагментів первісної ікони, котрі разом з фігурами Христа та 
Богородиці були вирізані й так само перенесені на нову основу. Цей 
висновок вказує на важливу особливість первісного стану ікони й дає 
цінний причинок до реконструкції іконографічного складу ранніх 
українських ікон Богородиці. В українській богородичній іконогра
фії фігури ангелів^ виступають від часу активного її поширення

31 Відома лише за свідченням О. Фотинського дата на збереженій шаті та 
стилістичні особливості наявного на самій іконі запису вказували на те, 
що ікона знаходилася без шати у церкві перед 1769 р., очевидно, не лише 
у першій половши ХѴІП ст., але й навіть дещо раніше.

32  Зрідка дві фігури ангелів асистують також окремим святим. 
Прикладом може бути ікона святої Параскеви з церкви Покрову 
Богородиці в Трушевичах (НМЛ): Свєнціцький І. Іконопись Галицької 
Україїш XV-XVI віків. Львів, 1928, с. 78, № 97; Свєнцщький-Святицький 
І. Ікони Галицької України..., табл. 122, № 201. Трушевицька ікона 
репрезентує пізній приклад тієї іконографічної схеми, яка серед 
відомих пам'яток українського походження вперше виступає в іконі 
"Свята великомучениця Параскева зі сценами житія" з придорожної 
каплиці в Кульчицях (Львівська картинна галерея, далі -  ЛКГ, 
репродукцію див.: Олеський замок. Путівник. Львів, 1981 (ілюстрації не 
нумеровані). Інший відповідний приклад подає невідомого походження
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з-перед кіпця XV ст., викликаного все ще не осмисленим ростом 
інтересу до богородичної тематики та відродженням давньої 
традиції намісного ряду іконостасу з іконою Богородиці^. Проте 
вони відомі й у безперечно рапішій пам'ятці з церкви святого 
Дмитрія у Підгородцях, яка, цілком очевидно, належить до XIV ст. 
У мистецькій спадщині Волині в результаті нечисельності її ранніх 
зразків вперше ангели виступають щойно в іконі Богородиці Елеуси 
першої половини XVI ст. з церкви апостола Луки в Доросипі 
(ЛКГ)34. Найранішою волинською Одигітрією з ангелами* є тільки

"Пророк Ілля" (КИМ, див.: Museen der Stadt Recklinghausen. Ikonen..., 
№ 64; Гординський C. Українська ікона..., іл. 152; Kłosińska J. Ikony..., 
№. 37)

33 ІІайраніші приклади дають пам'ятки перемиської школи 
українського релігійного малярства другої половини XV ст. На 
малочисельності українських богородичних ікон XIV -  середини XV ст. 
наголошено: Алсксандрович В. С. Двох'ярусний іконостас з намісною 
іконою Спаса Пантократора в ріст в давньому українському малярстві // 
Наш радавод. Матзрьіяльї міжнароднай павуковай канферзнцьт "Царква 
і культура народау Вялікага Княства Літоускага і Беларусі XIII -  пач. XX 
стст". Гродна, 28 верасня -  1 кастрьічника 1992, кн. 2, частка 3. Гродна, 
1992, с. 518. Тези є першою спробою привернути увагу до даного 
самобутнього явища в українському релігійному мистецтві, котре, 
цілком очевидно, потребує окремого всебічного дослідження в рамках 
студій над українською богородичною іконографією.

34 Репродукована: Логвин Г. Живопис Волині XI-XV століть // 
Образотворче мистецтво, 1972, № 1, с. 24, 25 (іл.); Логвин Г, Міляєва Л. 
Свєіщіцька В. Український середньовічний..., с. 18, табл. LXXVIII; Лог
вин Г. Н., Миляева Л. С. Украинское искусство // История искусства наро- 
дов СССР, Т. 3. Искусство XIV-XVII веков. Москва, 1974, с. 112, ил. 121; 
Олеський замок..., с. 41 (іл. не нумеровані); Ruzsza G. Ikonok копуче. А 
nemzeti es а helyi iskoläk а bizänci es a posztbizanci ikon festeszetben. 
Budapest, 1981, kep. 135; Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV -  
першої половини XVII ст. Київ, 1985, с. 56, 57 (іл.).
♦Одночасно у мистецькій практиці Волині набрав досить значного 
поширення варіант зображення Богородиці Одигітрії без ангелів. 
Найраніший його зразок дає широковідома ікона з церкви Покрову 
Богородиці в Луцьку (Київ, Національний художній музей, про неї див.: 
Логвин Г. Н. Украинское искусство X-XVIII вв. Москва, 1963, с. 97, іл. 68; 
Логвин Г. II., Міляєва Л. С. Українське мистецтво XIV -  першої половини
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рідкісна -  з огляду на документоване вкладиш написом походження 
-  ікона з церкви Покрову Богородиці у Стрільську, намальована у 
1595 р. на замовлення Аніж з князів Гольшанських Кирдеєвої Миль- 
сько ї^  (РКМ). Таким чином, фігури ангелів, від яких збереглися

XVII ст. Київ, 1963, с_ 21-22; Свєнціцька В. І. Живопис XIV..., с. 216, 
іл. 145; Л огвиіі Г .IL По Україні..^ с- 151, 154; Вій же. Живопис Волині..., 
с. 24, 25 (іл., фрагмент); Гордииський С. Українська ікона...; іл. 31; 
Логвии Г. II., Миляєва Л. С. Украинское искусство..., с. 110, іл. 104; 
Антонова В. И. "Одигитрия Смоленская" раннего XIV в. и ее владелец 
Иван Мамонов // Средневсковая Русь. Москва, 1976, с. 263; Логвин Г, 
Міляєва Л. Свєнціцька В. Український середньовічний..., с. 9, табл. XVII; 
Koran I., Jakubowski Z. Byzantske vlivy na pocatky ćeske malby gotrcke а 
roudnicka madona v Krakove // Umem, 1976, № 3, s. 231; Ukrainian Pain- 
ting. Leningrad, 1976, pl. 2; Пуцко В. Г. Г. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєн
ціцька. Український середньовічний живопис. Ukrainian Medieval Pain- 
ting. Київ, 1976, 28 стор. 109 tabl. / / Russia mediaevalis, t. V ,l. München, 
1978, s. 248; Ruzsza G. Ikonok könyvc..., kep. 88; Овсійчук В. А. Україн
ське мистецтво XIV..., с. 48, 50; Гордииський С. Українська ікона на тлі 
універсалізму візантійського стилю // Науковий Конгрес 1000-ліття 
Хрищсиия Руси-України. Збірник праць Ювілейного Конгресу. Мюнхен, 
1988/89, с. 687-688; Пуцко В. Г. "Тёмные века"..., с. 368; Міляєва Л. Чудо
творна ікона Богоматері // Нова генерація, 1992, ч. 9-12, с. 27; Алексан- 
дрович В. С. Двох'ярусний іконостас..., с. 518). В літературі без подання 
ширшої аргументації датується у межах від ХІІІ-ХІѴ (Логвин Г. Н. Укра
инское искусство..., с. 97) до перелому ХѴ-ХѴІ ст. (Пуцко В. Г. Г. Логвин, 
Л. Міляєва, В. Свєнціцька. Український середньовічний..., s. 248; Він же. 
"Темные века"..., с. 368). Ікона потребує окремого моно-графічного 
дослідження, попередньо час її створення може бути окреслений 
першою половиною XIV ст. У волинському малярстві її лінію у 
вказаному аспекті продовжують неопу б лікована ікона першої третиіш
XVI ст. (за місцевою традицією дар князів Острозьких) в іконостасі 
Троїцької церкви у Межирічі Острозькому та невідомого походж еїтя  
ікона кінця XVI ст. в колекції Харківського художнього музею 
(репродукована: Уманцев Ф. С. Живопис кііщя XVI -  першої половини
XVII століття // Історія українського мистецтва..., т. 2, с. 282). 
ос

Походження стрільської ікони засвідчує напис про виконання н 
"повєлєнїєм и накладом єи м[и]л[о]сты п[а]іт (Олизаевии (?) Кїрдєи[евої] 
Мьілскаї а в с[в а ]том кр[ѣ]щенш Аннѣ Юръевнѣ кнажнѢ ГолшанскаА 
м[ѣсАЦа] сє[нтАбрА Д дна в лет[о] сот създаніе мира ЗРНГ а сот



сліди на дошці дорогобузької ікони, становлять елемент, котрий 
цілком відповідає особливостям розвитку української іконографії.

Поза численними новішими втратами вирізане вздовж контурів 
фігур зображення Богородиці з Христом збереглося порівняно 
краще у партіях ликів та рук. Як уже зазначалось, вони ніколи не 
перемальовувалися й окрім неминучих вад природного процесу 
старіння малярського шару їх авторська поверхня вціліла порівняно 
краще. Це засвідчує, зокрема, характер збереження білильних 
штрихів, якими майстер завершує моделювання лику (під очима, над 
верхньою губою) та рук (суглоби), -  втрати тут стосовно незначні.

У результаті проведених консерваційних та реставраційних 
заходів поверхня авторського живопису була звільнена від 
нашарувань записів та забруднень і повністю розкрита, внаслідок 
чого ікона вперше стала доступною для наукового дослідження і 
всебічного аналізу. Після завершення повного обсягу 
реставраційних робіт реліквію Дорогобузького монастиря вперше 
було показано па виставці у Львові в грудні 1990 -  лютому 1991 
року36, й таким чином введено до наукового обігу. Розкриття 
ікони дало можливість вести пошук відповідних історико- 
мистецьких аналогій і через них спробувати визначити конкретне 
місце нововідкритої пам’ятки у мистецькій спадщині українських 
земель і в ширшому плані -  у візантійському, східнохристиянському 
історико-культурному контексті.

Уже при пробному розкритті перших фрагментів давнього 
малярства виявилося, що у партіях, які перебували під записом, 
авторська малярська поверхня -  поза хіба що хітоном Христа — 
збереглася значно гірше. Фактично, на мафорії Богородиці 
повністю втрачено поверхню авторського малярського шару, він 
виявився змитим. На це безпосередньо вказує та обставина, що на 
існуючій поверхні мафорію проглядаються виразні, але малочіткі

вьплііщ єніє С[ьі]на Б [о]ж [и ]ьа АФЧЄ". Репродукція ікоїш у процесі 
реставрації опублікована: Реставрація музейних колекцій..., фрагменти у 
процесі реставрації та середник після реставрації репродуковані: 
Родовід, ч. 8, с. 9, 51, 85, 87, 90.
36 Коротка інформація про вказану львівську виставку з першою 
репродукцією ікоїш: після реставрації див. Мистецькі студії, ч. 1. Львів, 
1991, с. 62-63.
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сліди виконаного золотом штрихування складок та орнаментів, які 
скоріше вгадуються, ніж чітко фіксуються візуальними засобами. 
Наскільки можна здогадуватися, -  від нього залишилися досить 
нечіткі сліди золота на малярській поверхні, які лише фрагмен
тарно проглядаються неозброєним оком, -  золоте штрихування та 
орнаменти покривали мафорій Богородиці вище правої руки, 
мафорій на голові мав широку смугу золотого орнаментального 
обрамлення (порівняно добре зберігся невеликий фрагмент над 
правою скронею). Одяг Христа вцілів набагато краще, повніше 
збереглося і його штрихування золотом, хоча і тут від нього 
фактично теж дійшли тільки сліди.

Вже при першому, навіть поверховому, ознайомленні ікона 
привертала увагу найвищим професійним виконанням та глибиною і 
духовною значимістю образів. Було цілком олевидно, що вона 
відноситься до того елітарного рівня розвитку мистецької 
культури, з яким пов’язані її вершинні здобутки. Другий висновок, 
який з усією очевидністю постав уже при першому погляді на ікону, 
полягав у тому, що вона не має особливо близьких аналогій серед 
загальновідомого фонду пам’яток давнього українського релігій
ного малярства. Все це надавало нововідкритій дорогобузькій 
реліквії особливої ваги й вимагало значно глибшого -  від уже 
традиційного в скромній літературі з історії давнього українського 
мистецтва побіжно-поверхового -  підходу до історико-мистецького 
дослідження та інтерпретації унікальної пам’ятки. Вона демон
струвала той випадок, коли зроблені нашвидкоруч поверхові часові 
визначення та інтерпретації просто не вдавалися. Це наочно 
демонструють перші виразно несміливі спроби осмислення ікони, її 
датування та інтерпретації.

У згаданому каталозі львівської виставки 1989 р. ікона дуже 
обережно була віднесена до ХІІІ-ХУ ст. Невдовзі після цього 
опубліковано першу спеціальну статтю, яка попри немалий, як на 
можливості видання, обсяг, фактично не містила обґрунтованих 
конструктивних висновків щодо історико-культурної проблематики 
пам’я т к и й  На жаль, автор значною мірою упустив з виду най
характерніші унікальні особливості ікони й акцентував увагу

Крвавич Д. Богородиця Одигітрія з Дорогобужа // Образотворче 
мистецтво, 1991, № 3, с. 20-22.
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здебільшого яа окремих іконографічних деталях поза їх системою. 
Датування кінцем XIII -  початком XIV ст. у нього випливає 
передовсім з переховуваного в Музеї давньоруського мистецтва ім. 
св. Андрія Рубльова у Москві "Спаса", котрий уже через повну 
відсутність монументального підходу може становити хіба дуже 
віддалену часову, але аж ніяк не стилістишіу аналогію. Тому 
видається безпідставним категоричне твердження про нібито 
волинське походження московської ік о н и ^  котре спростовується 
як критичним співставленням пам’яток, так і всією спадщиною 
українського релігійного малярства ХІІІ-ХѴ ст. Взагалі не 
піддається коментуванню твердження автора про присутність 
демонічного (sic!?) начала в очах Богородиці^.

Святослав Гордииський, ознайомившись з дорогобузькою 
іконою, відніс її до XII ст.40 Людмила Міляєва побіжно згадала її

38 Крвавич Д. Богородиця Одигітрія..., с. 21 (про згадану московську 
ікону див.: Смирнова Э. С. "Спас Вседержитель" XIII в. в Музес 
дрсвнерусского искусства им. Андрея Рублева. Вопросы атрибуции // 
Древнерусское искусство. Художественная культура X -  первой полови
ны XIII в. Москва, 1988, с. 244-261). Це ще одна - -  найновіша у часі -  
характерна демонстрація наївних у своїй (зуті та методах спроб 
безпідставного перетягування до української мистецької спадщини 
окремих ранніх ікон, збережених на території Росії. У контексті 
датування дорогобузької ікони в статті Д. Крвавича використано також 
необгрунтовані довільні часові визначення та історико-мистецьку 
інтерпретацію окремих пам'яток, зокрема, ікон з львівського монастиря 
домініканців та збірки ЛКГ (детальніше про них див. далі).

39  Крвавич Д. Богородиця Одигітрія..., с. 21. Поза дорогобузькою 
іконою автор віднаходить його також у згадуваній іконі Богородиці 
Елеуси з церкви апостола Луки у Доросині (там само, с. 22). Хотілося б 
сподіватись, що в даному випадку просто невдало вжито слово на 
окреслення унікального виразу очей Богородиці й автор не прочитав 
того, що сам написав... Звичайно, неможливо уяснити, яким чином у 
принципі може бути мова про демонічне в зображенні БОГОРОДИЦІ, не 
кажучи вже про тс, що ікона Богородиці Одигітрії в намісному ряду 
іконостасу за східнохристияиською теологією передовсім несе у собі 
ідею Втілення, земної місії Христа.

Думка висловлена усно. За відомостями, отриманими від М. От- 
ковича, датування не супроводилося конкретними аналогіями.
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як пам'ятку, котру анонімна дослідницька традиція ("дослідники 
покищо обережно датують") відносить до ХІУ-ХУ ст.41 Тоді ж  
автор цих рядків вказав -  без коментарів -  вужчу дату: у межах 
другої половини XIII -  першої половини ХІУ ст.42 Василь Пуцко 
запропонував датувати дорогобузьку реліквію близько 1300 р.^З В 
іншій своїй роботі він, обійшовши питання про конкретний час 
створення, відзначив поєднанння у ній "моделі кінця XIII ст. з рані- 
шими художніми та технічними прийомами"^. У всіх перелічених 
випадках мова про ікону велася побіжно й пропонована та чи інша її 
часова інтерпретація не була підкріплена розгорнутою системою 
аргументації^. Фактично від 1990 р., коли ікону вперше після 
реставрації показано у Львові й вона увійшла до наукового обігу як 
один з ііайраніиіих зразків у спадщині українського станкового 
малярства, в літературі ніхто навіть не намагався зробити по- 
справжньому серйозної спроби належним чином бодай намітити той 
комплекс історико-культурних проблем, вирішення якого вимагає 
дослідження нововіднайденої пам’ятки. І це при тому, що 
нововідкрита дорогобузька реліквія цілком очевидно посідає 
особливе місце у мистецькій спадщині українських земель. Така без 
перебільшення* "скромна" реакція на появу шедевру релігійного 
малярства давньої України, безперечно, є наслідком майже 
цілковитої ліквідації на довгі десятиліття студій над історією 
релігійної мистецької культури українських земель і, -  на жаль, не 
буде перебільшення, -  більше ніж скромного стану нинішнього 
"українського мистецтвознавства". Внаслідок цього мистецький

4  ̂ Міляєва Л. Чудотворна ікона..., с. ЗО (у підписі під репродукцією як 
дату подано XII ст.)

42 Александрова В. Двох'ярусний іконостас..., с. 518.

43 Пуцко В. Українське малярство у візантійсько-слов'янському контек
сті // Церковний календар 1994. Сянок, [б. р.], с. 94.

44 Він же. "Темные века"..., с. 370.

45 Щодо пропонованої дати близько зламу ХІІІ-ХІѴ ст., то, попри 
відсутність у літературі переконливої аргументації на її користь, вона 
викликає застереження також з огляду на виразну тенденцію до 
перетворення вказаного часового відрізку для найраніших ікон Волині у 
відзначений притаманний давнішій літературі "бар'єр" кінця XIV ст.
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доробок України нерідко подається під надуманим пресом 
безконечних впливів й свідомо чи несвідомо трактується як нібито 
упосліджене явище на тлі не до порівняння краще опрацьованої 
спадщини більшості сусідніх народів. За таких умов наукове 
відкриття й належна історико-культурна інтерпретація пам’яток 
такого рівня, як дорогобузька ікона, не просто збагачує мистецький 
доробок шедевром, але й дає визначну віху для студій над україн
ською мистецькою культурою в цілому.

Мені пощастило познайомитися з дорогобузькою іконою ще на 
ранній стадії реставрації, коли було розкрито лише перші 
фрагменти. Починенпі відтоді зусилля, спрямовані на осмислення її 
місця в еволюції історико-мистецького процесу на українських 
землях, привели до переконання, що дорогобузька реліквія нале
жить до малярської спадщини Волині останньої третини XIII ст. Цей 
висновок, вперше лише приблизно намічений ще в гродненських 
тезах 1992 р., коротко викладено з наведенням найважливіших 
аналогій па конференції, присвяченій історії Галицько-Волинського 
князівства, у серпні 1993 р.46 Подану тут атрибуцію та систему 
аргументації перейняла Зоряна Огкович, котра, правда, допускає 
дещо пізніше датування ікони -  до початку XIV ст.47 Віктор Луць 
стисло говорить про неї як пам’ятку XIII ст.48

За час, який минув від публікації тез 1993 р., переконання у 
вмотивованості запропонованої в них інтерпретації ікони у своїй суті 
не змінилося. Вдалося віднайти нові докази на користь висунутої 
тоді версії, розбудувати й розширити систему наукової аргументації. 
Студії над мистецькою спадщиною княжої України та її історичною 
долею принесли поглиблення уявлень про мистецьке життя епохи й 
дали конкретніше розуміння відповідного культурно-історичного 
тла. Все це диктувало необхідність детальнішого опрацювання 
дорогобузької пам’ятки в широкому контексті історії візантійської

46 Александрович В. С. Ікона Богородиці Одигітрії з Успенської церкви 
у Дорогобужі // Міжнародна наукова конференція "Галицько-Волинська 
держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції” Галич, 19- 
21 серпня 1993 р. Тези доповідей та повідомлень. Львів, 1993, с. 113-115.

4^ Откович 3. До питання атрибуції..., с. 52-57.

48 Луць В. Збірка волинських ікон..., с. 46, 50.
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малярської традиції та мистецького процесу на українських землях, 
наслідком якого і є нинішня студія.

Те цілком своєрідне враження, яке викликає дорогобузька ікона, 
визначається найперше величним образом у поєднанні з мону
ментальними властивостямикомпозиції. У даному відношенні вона не 
має близьких аналогів в українській богородичній іконографії. Зі 
спадщини українського іконопису ближче до неї можуть бути 
поставлені хіба що ‘'Архангел Михаїл" та "Архангел Гавриїл" з 
церкви святої Параскеви у Дальові (НМ Л)^. їх зближують передо
всім монументальні форми, які у такій версії рідко виступають серед 
відомих пам’яток давнього українського релігійного малярства, 
типаж, особливості малярської інтерпретації ликів та характерний 
рисунок графічного трактування складок. Вже безперечно 
пов’язаний з дальовськими архангелами, але виразно пізніший 
"Архангел Михаїл з діяннями" з церкви святого Миколая у Стороні 
(НМЛ) виказує тяжіння до інших ідеалів й демонструє інший, 
виразно пізніший у часі напрямок розвитку малярської традиції^. 
У цьому співставленій криється один з найважливіших моментів 
системи аргументації, застосованої при осмисленні та інтерпретації 
дорогобузької ікони, до детальнішого розгляду якого ще 
доведеться звернутись. У даному контексті стає цілком очевидним, 
чому у пізніших іконах, передовсім другої половини XV -  XVI ст., 
присутній лише досить далекий відгомін дорогобузької пам'ятки. У 
перемиському історико-культуриому регіоні його дає передовсім 
досить численна група Одигітрій, яку розпочинає згадувана ікона з 
церкви святого Дмитрія у Підгородцях та близька до неї покищо 
незаслужепо мало відома ікона з церкви Різдва Богородиці у Новій 49 * * *

49 Обидві ікони вперше опубліковані: Свєнціцький-Святицький І. Ікони 
Галицької України..., табл. 32, 33, № 47, 48. Про них див.: Ярема В.
Дальовські ікони архангелів // Православний календар 1987. Сянок, [б. 
р.], с. 150-154. Ширше див.: Александрович В. Ікони "Архангел Михаїл" 
та "Архангел Гавриїл" з церкви святої Параскеви у Дальові (в друці).

Про ікону див.: Свєнцицкая В. И. Мастер иконы XIV века..., с. 192-209. 
Відмінну інтерпретацію походження ікони й докази на користь її
приналежності до малярської спадщини Перемишля див.: 
Александрович В. Перемиська ікона XIV ст. "Архангел Михаїл з діянія- 
ми" // Псремиські дзвони, 1994, № 1, с. 17-19.
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Всі (СІМ)5 1 . У контексті значно пізнішого етапу розвитку 
малярської традиції дану іконографічну формулу так чи інакше 
продовжують Одигітрії невідомого походження у приватній 
колекції в П ознані^, 3 церкви Покрову Богородиці в Долині 
(СІМ)53 54 * 56 * 58 59, невідомого походження^, церкви архангела Михаїла у 
Яворнику Руському^, Успіння Богородиці у Терлі^б (всі ХрИ _ 
КИМ), святої Параскеви у Панишах (СІМ)^^, Різдва Богородиці у 
Берегах Долішніх (НМЛ)58 та значно скромніша в мистецькому 
плані ікона з церкви архангела Михаїла у Кам’янці збірки Музею 
Богословської Академії у Львові (НМЛ)59# їх об’єднує передовсім

51 Опублікована: Biskupski R. Wybrane warsztaty malarstwa ikonowego 
szkoły halickiej XV і XVI wieku // Folia Historiae Artium, t. 18. Wrocław, 
1982, il. 6.
5^ Iwanojko E. Nieznane dzieło malarstwa ikonowego (Ze studiów nad 
sztuką Rusi Halickiej) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Historia. Zesz. I. Poznań, 1956, s. 97-138. *
5^літературу про неї див.: Ikonen uit Polen..., № 9 (з новішої літератури 
до вказаної тут бібліографії слід додати: Grządziela R. Prowenijcncja і 
dzieje malarstwa ikonowego..., il. E).
54  Museen der Stadt Recklinghausen. Ikonen..., Ne 50; Гординський C. 
Українська ікона..., іл. 66; Kłosińska J. Ikony..., № 28; Логвин Г., Міляєва 
Л., Свєнціцька В. Український середньовічний..., табл. XCVIII; Kłosińska J. 
Icons..., il. 42. (
5^ Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний..., 
табл. ХСЇХ; Grządziela R. Proweniencja і dzieje malarstwa ikonowego..., il. В 
(як первісне місцезнаходження ікони авторка вказує церкву Покрову 
Богородиці у Рихвалді, тепер Овчари). Три останні ікони виказують 
особливо виразну стилістичну та іконографічну близькість й мають 
майже ідентичні розміри, що свідчить про якнайтісніший взаємозв'язок 
між ними (пояснення цього факту див. далі).

56 Див.: Kłosińska J. Ikony..., № 29; Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. 
Український середньовічний..., табл. LIX; Kłosińska J. Ikons..., il. 43.

52 Найповнішу літературу про ікону подає: Ikonen uit Polen..., s. 36.

58 Опублікована: Свєнціцька В. Українське станкове малярство... (у 
блоку ілюстрацій після с. 32).

59 Репродукована: Zaloziecky W. R. Ikonensammlung an der Griechisch- 
katolischen Teologischen Akademie in Lemberg // Byzantinische Zeitschrift. 
Leipzig-Berlin, 1935 (Sonderabdruck), Abb. 2; Гординський C. Українська
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монументальний характер компбзиції, нав’язування до традиції, 
вперше на українському грунті засвідченої у дорогобузькій іконі, 
найвиразніше виступає в окремих особливостях їхньої іконографії 
(детальніший розгляд проблеми ремінісценцій стилю та іконографії 
дорогобузької ікони див. далі). Аналіз відповідних іконографічних 
моментів приводить до висновку про вірогідну наявність, 
пайправдоподібпіше, у Перемишлі, як столиці владики, під чиєю 
пастирською владою перебували терени, з яких походять перелічені 
пам'ятки, їхнього спільного прототипу. Таким чином, постає 
проблема втраченої вірогідної перемиської богородичпої ікони, 
сучасної і близької у. стилістичному відношенні до дорого- 
бузької^, найраиішою відомою реплікою якої є згадувана ікона з 
Підгородців. Цей здогадний висновок про перемиський відповідник 
дорогобузької реліквії та виразні ремінісценції репрезентованого 
нею стилю у пізнішій спадщині перемиської школи українського 
релігійного малярства вказують на ширший характер того 
мистецького напрямку, унікальною оригінальною пам’яткою якого 
виступає ікона з церкви у Дорогобужі.

Малочисельність вцілілих з-перед XVII ст. зразків волинського 
іконопису робить набагато складнішою проблему ремінісценцій сти
лю та іконографії нововіднайдепої ікони у спадщині волинської 
школи українського релігійного малярства. Проте у трьох з п’яти 
збережених з-перед кіпця XVI ст. й відомих нині в оригіналі 
волинських богородичпих іконах присутні досить виразні іконо
графічні цитати з кола пам’яток дорогобузької Богородиці й 
репрезентованого нею малярського напрямку. Першою серед них 
повинна бути названа вже згадувана загальновідома волинська ікона * з

ікона..., іл. 128. Сама ікона наслідує взірець польського походження, в 
чому проявилася одна з тенденцій розвитку західноукраїнського 
іконопису XVI ст. (з цього приводу див.: Александрович В. Українська 
мистецька культура XVI ст.: перші кроки до західноєвропейської 
традиції -  в друці).
^  Вперше питання про втрачений вірогідний перемиський прототип 
збережених на території перемиської єпархії ікон Богородиці Одигітрії
з похвалою поставлено автором у доповіді на конференції у Перемишлі в 
червні 1994 р. Див.: Александрович В. Українське малярство у Переми
шлі XIII -  початку XVII ст. Основні проблеми історії (в друці).
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Богородиці Одигітрії з церкви Покрову Богородиці в Луцьку. Вона 
репрезентує відмінний іконографічний варіант образу Богородиці 
Одигітрії, в основі якого лежить теологічна ідея Богородиці як 
прообразу Церкви, котра схиляється під благословенням Христа- 
архиєрея^І. Попри відмінні стилістику та типаж, луцька ікона у 
деталях все-таки певною мірою нав’язує до традицій дорогобузької 
Одигітрії. На це вказують орнаментація хітону Христа (при цілком 
очевидній відмінності конкретних орнаментальних мотивів) та 
аналогічний, рідкісний в іконографії візантійської мистецької 
традиції -  більше,прикладів такого роду, поза хіба що згадуваною 
іконою з церкви Успіння Богородиці у Терлі відшукати не вдалося -  
рисунок вуха Христа.

Набагато дальший характер мають аналогії в згадуваній значно 
пізнішій іконі з церкви апостола Луки в Доросині, котра виразно 
нав’язує до мистецької традиції XIV ст. У даному конкретному 
випадку віддалений характер зв’язків може бути пояснений не лише 
пізнім походженням вцілілої репліки, але й відмінним іконогра
фічним типом та стосовно досить скромним професійним рівнем 
виконання. Проте і тут, хоч і віддалені, чіткі зв'язки простежу
ються у цілому ряді характерних моментів. Найважливішим з них є 
своєрідне трактування очей Б о г о р о д и ц і^ ,  котрі навіть в 
інтерпретації майстра з скромним обдаруванням виразно вказують на 
зв’язок з традицією епохи реліквії дорогобузького монастиря. 
Привертає також увагу видовжена форма правої руки Марії та риси 
монументального складу у її фігурі (зрештою, маловиразні в 
інтерпретації майстра досить скромного обдарування). У трактуванні 
фігури Христа виділяються підкреслено витягнуті пропорції, хоч

6  ̂ Архиєрейську суть Христа у даній іконі підкреслює стрічка, котра 
тричі обвиває його тіло поверх хітону. Смисл цього елементу одежі 
Емануїла, правильна інтерпретація якого наближує до властивого 
розуміння глибокої теологічної програми ікони, розкрито: Лидов А. М. 
Образ "Христа Архиерея" в иконографической программе Софии 
Охридской // Византия и Русь (памяти Веры Дмитриевны Лихачевой 
1937-1981). Москва, 1989, с. 66-87.

62 Відповідний зв'язок вперше відзначив Дмитро Крвавич, проте, як 
зазначалося (див. прим. 39), він трактував його у контексті власної версії 
про "демонічне начало".
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тут вони можуть мати й інше походження. Натомість на безпе
речний зв'язок а традицією дорогобузької ікони вказує підкреслення 
складок гіматію коричневими лініями та орнаментальна декорація 
клаву (правда, не трикутними зубчиками, а кружечками, котрі, 
зрештою, становлять характерний мотив орнаментальної декорації 
українських ікон XVI століття). я-

Закономірно, ще далі від давнього; первовзору стоїть теж зга
дувана ікона Богородиці 1595 р. фундації Анни Кирдеєвої Миль- 
ської. Певною мірою вона може бути притягнута хіба що завдяки 
своїм монументальним формам та окремим деталям (стопа лівої 
ноги Христа), окрім того, іконографія пророків на полях 
обрамлення виразно нав’язує до традиції, вперше зафіксованої у 
пам’ятці з церкви святого Дмитрія у Шдгородцях^ що у свою чергу 
певною мірою теж співвідносить етрільську ікону з, прототипом 
дорогобузької Богородиці. Правда, ікона а Стрільсьжа репрезентує 
значно пізніший етап еволюції малярської культури й виказує сліди 
присутності малярської традиції Молдавії XVI ст.® ?, що робить 63

63 Найвиразнішим свідченням молдавських зв'язків в іконі виступає уні
кальний для українського малярства вкладний напис на нижньому полі 
обрамлення, який має найближчий відповідник у відомій іконі святого 
Миколая з Милсцького монастиря пензля сучавського маляра Григорія 
Босиковича. Її репродукції див.: Таранушенко С. А. Два вольшских 
памятника станковой живописи XVI в. // Реставрация и исследование 
памятников культури, вьш. 2. Москва, 1982, с. 226; Жолтовський П. М. 
Художнє життя на Україні у XVI-XVIII столітті. Київ, 1983, с. 117. Мол
давські зв’язки стрільської ікони та споріднених з нею пам’яток вперше 
вказало: Ałeksandrowycz W. Wołyń w bizantyjsko-bałkańskich związkach 
artystycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego (в друці). Проблема молдав
ських зв'язків волинського, як і в цілому українського, малярства XVI ст. 
у літературі до цього часу належним чином навіть не поставлена, хоч 
вона, цілком очевидно, є одьшм з важливих аспектів історії мистецької 
культури українських земель, передовсім в контексті особливої ролі 
Молдавії у східнохристиянському світі впродовж XVI ст. та її значенні 
посередника між Балканами, Грецією та Україною. Окремі нові факти з 
українсько-молдавських контактів у малярстві див.: Александрович В. Зі 
студій над письмовими джерелами до історії українського мистецтва. 
Малярі у мистецьких взаємозв'язках західноукраїнських земель XVI- 
XVII століть // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка (в друці).



достатньо проблематичною імовірність її безпосереднього прямого 
зв’язку з колом ранніх пам’яток волинської традиції. Проте її на
лежність до ширшого історико-мистецького контексту дорого- 
бузької ікони -  нехай навіть через далекий спільний прототип та 
його віддалені у часі посередні наслідування -  не підлягає сумніву.

Якщо близьких аналогів розгляданій іконі серед нечисленних 
зразків давнього волинського малярства вказати не вдається, то це 
зовсім не означає, що поза луцькою іконою Богородиці вона взагалі 
не має жодних зв’язків у мистецькій спадщині княжої Волині -  
просто наявний обсяг оригінальних мистецьких пам'яток 
волинського походження має надто скромний характер. Проте 
уявлення про богородичну іконографію княжої Волині певного 
мірою може розширити унікальна кам’яна іконка Богородиці 
Одигітрії, віднайдена на терені історичної Західної Волині, який 
нині знаходиться у складі Польської Республіки^. У часі вона пев
ного мірою співвідноситься з іконою дорогобузького монастиря, 
тому є законні підстави розглядати її як ще один аггалог. Іконка, 
безперечно, належить до рідкісних пам'яток мистецької культури 
Волині, оскільки дрібна кам'яна пластика тут зустрічається нечасто. 
Масивна фігура Богородиці заставляє згадати певггі іконографічні 
особливості дорогобузької ікони. їх об'єднують й інші моменти. 
Найголовнішим з-поміж ггих є багата -  у відповідності з можливос
тями техніки дрібного кам'яного різьблення -  декорація скульптур
ної поверхні, котра зггайшла свій найяскравіший прояв у способі 
оздоблення країв одягу Христа та Богородиці. Серед характерних і 
рідкісних ікоггографічггих деталей слід передовсім відзначити 
своєрідно оформлений нижній край одягу Христа та кінці плату на 
голові Богородиці, котрий симетрично спадає на обидва плеча. 
Остаггггій з вказаних іконографічних мотивів в україггській бого- 
родичпій ікоггографії більше гге зустрічається. Не притаманний вігг у 
такій редакції і візантійській традиції, де плат звичайно опускається 
лише па одне плече Богоматері, як, наприклад, у відомій мозаїчній 64

64 Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня XI-XV вв. // 
Археология СССР. Свод археологических источников, вып. ЕІ-60. 
Москва, 1983, с. 144, № 358, табл. 64.2. Висловлюю щиру подяку 
Володимирові Пстегиричу за консультації та поради стосовно даної 
пам'ятки.
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іконі XIII ст. (Краків, монастир кларисок)^^. Чи не вказує цей 
мотив, як і так само не характерна для візантійської традиції багата 
декорація, на вірогідність західних іконографічних зв'язків іконки? 
Принаймні у даній конкретний ситуації це не лише найвірогідніший, 
але і єдиний можливий спосіб обгрунтувати окремі унікальні особ
ливості рідкісного зразка дрібної кам’яної пластики^.

У контексті розглянутої іконки та мистецької культури княжої 
Волині необхідно також згадати віднайдену на території Теле- 
жипецького городища на Хмельниччині так само скоріше скромного 
виконання кам'яну іконку, у якій зображення Богородиці в типі За
ступниці поєднане з фронтальною фігурою святого Миколая (Хме- 
льпицький краєзнавчий музей)67# Попри традиційне значне * 66

Diib-Kalinowska В. Die Krakauer Mosaikikone // Jahrbuch der öster
reichischen Byzantinistik, Bd. 22. Wien, 1973, s. 285-299; Idem. Krakowska 
ikona mozaikowa // Biuletyn historii sztuki, 1974, №, s. 115-124.

66 Даний аспект мистецької історії українських земель так чи інакше 
постійно потрапляє у поле зору дослідників, проте відповідні судження, 
як правило, завжди мають поверховий характер й переважно стосуються 
окремих пам’яток чи їх груп, не заторкуючи цілості проблеми. Щодо 
іконопису існує думка, що західні впливи становили явище скоріше 
маргінального характеру, котре виступає в окремих стосовно пізніх 
пам'ятках XV-XVI ст: Логвии Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український 
середньовічний..., с. 17-18. Однак глибше вивчення українського 
релігійного малярства у контексті розвитку як візантійської, так і 
західноєвропейської мистецької традиції, переконує в тому, що така 
інтерпретація належить до давно пережитого етапу студій над 
мистецькою спадщиною українських земель. Глибший погляд на 
процеси, явища і пам'ятки свідчить, що контакти українських земель з 
Заходом вже за княжих часів були набагато ширшими у своїх проявах і 
значили у мистецькому процесі не до порівняння більше, ніж прийнято 
визнавати до цього часу. Тема вимагає окремого систематичного 
опрацювання за умови докорінної зміни багатьох усталених поглядів на 
окремі пам'ятки та еволюцію мистецького процесу на українських 
землях.

' Николаева Т. В. Дрсвнерусская мелкая пластика..., с. 144-145, № 359, 
табл. 64.3. Таке поєднання на перший погляд суперечить канонам 
християнської іконографії, проте воно може бути логічно пояснене 
через співставлешія іконки з відомою мозаїкою VI ст. церкви святого
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поширення культу мірлікійського святителя на українських землях 
вказане поєднання набирає особливої ваги у контексті засвідченої 
літописом особливої уваги до святого з боку короля Данила 
Галицького. Її проявами є не тільки спеціально окремо згадана па 
сторінках Галицько-Волинського літопису поїздка Данила до 
Миколаївського монастиря у Жидичині в 1227 pß % 9 але й 
зафіксоване па сторінках літопису дворазове молитовне звернення 
Данила Галицького саме до цього святого у 1235 та 1254 рр.69 та 
наголошення літописця іга його заступництві у врятуванні Луцька 
від облоги Куремси 1257 р.70 Культ святого у Галицько-Волин
ській Русі, цілком очевидно, не концентрувався виключно лише 
навколо Жидичипського Святомиколаївського монастиря, проте 
поза літописом ніяких інших конкретних свідчень з цього приводу 
до нас не дійшло. Пізнішим доказом культу святого з іншого 
регіону Волині може бути згадка про давню його ікону, взяту у 
заставі з Полоппого до Житомира перед 1539 р.71 Ще одним 
аргументом на користь зв’язків богородичного та миколаївського 
культів на Волині може служити наявність парної до згадуваної 
Богородиці з церкви у Доросині ікони святого М иколая^. На 68 69 * * 72

Дмитрія у Салоніках, в якій звернута у молитві до Христа Богородиця 
Заступниця стоїть поряд з поданим фронтально у позі оранта святим 
Федором: Кондаков II. П. Иконография Богоматери, т. 1, с. 124, рис. 240. 
Дана аналогія вказує на можливість використання у тележинецькій 
іконці давнього іконографічного зразка, який репрезентує мало 
поширений у традиційній мистецькій практиці східного християнства ва
ріант зображення Богородиці. Про українську іконографію Богородиці 
Заступниці та її місце у розвитку української богородичної іконографії 
див.: Александрович В. Старокиївський культ Богородиці Заступниці...

68 Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Л. Махновець. Київ, 
1989, с. 385.

69 Там само, с. 392, 414.

76 Там само, с. 418.

7 ї  Rewizyja zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI wieku//Źródła 
dziejowe, l. 6. Warszawa, 1877, s. 141.
72 За твердженням директора ЛКГ Бориса Возницького зі слів місцевих 
жителів, ікона св. Миколая викрадена незадовго перед вивезенням 
переховуваної нині в Одеському замку ікони Богородиці.
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давність традиції поєднання ікон Богородиці Елеуси і святого 
Миколая вказує київська іконка ХИ-ХИІ ст.^З Якщо запропонований 
тут здогад вірний, він дає ще одне важливе свідчення про історико- 
культуриий та мистецький контекст дорогобузької ікони. Дрібна 
кам’яна пластика, цілком очевидно, відіграє у ньому якпай- 
скромиішу роль. Проте вона становить нехай і скромний, але все ж 
певний відповідник безслідно втраченої, відомої лише за скупим 
захопленим свідченням літописця холмської монументальної 
скульптури майара Овдія середини XIII ст ^4

Вказані аналогії у пам'ятках як волинського походження, так і 
(пізніших) перемиського кола, засвідчують ширший характер того 
мистецького напрямку, до якого належить дорогобузька ікона. Є 
цілком достатні підстави з усією відповідальністю ствердити, що він 
не був локальним суто волинським явищем, а мав достатньо 
яскравий прояв в межах щонайменше усієї Галицько-Волинської 
Русі. Виразні ретроспективні ремінісценції в іконах перемиського 
кола ХІУ-ХУІ ст. характеризують цей стиль як один з основних 
напрямків еволюції західноукраїнської малярської традиції у 
середині -  другій половині XIII та на початку ХІУ ст. Найвищий 
професійний рівень як самої дорогобузької ікони, так і найближчих 
до неї в стилістичному відношенні пам'яток, у котрих знайшли своє 
продовження її мистецькі традиції, вказує, що це було мистецтво 
світської та церковної еліти тогочасного суспільства, яке виражало 
й відображало систему елі гарних духовних ідеалів. - ~

Запропоновані висновки про поширення у перемиському осередку 
українського іконопису малярської традиції, яку репрезентує доро- 
гобузька ікона, та занепад на місцевому грунті цієї традиції вже у 
XIV ст. становлять один з найважливіших моментів у системі 70 * * * *

70
° Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика..., с. 50, № 12,

табл. 64.3. ’ '

^  Літопис Руський..., с. 418. Як свідчить хоча б приклад стародавнього 
Галича, систематичні археологічні розкопки на території Холма,
безперечно, могли б певною мірою прояснити питання про холмську 
скультпуру середини XIII ст., однак при певному особливому ставленні у 
Польщі до окремих аспектів українсько-польських історичних стосунків 
покищо вони залишаються завданням, очевидно, навіп, не найближчого 
майбутнього.
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інтерпретації волинської реліквії. Дальші аргументи на шляху до 
вияснення історико-культурного контексту ікони дають аналогії у 
візантійській малярській спадщині.

Як відомо, ключовою пам’яткою візантійської малярської 
культури ХІУ-ХУ ст. є мозаїки та фрески константинопольської 
монастирської церкви Хора (Кахріє Джамі) з другого десятиліття 
XIV ст.75 Співставленпя дорогобузької ікони з зображеннями 
Богоматері у константинопольській церкві приводить до висновку 
про дальший характер можливого зв’язку між ними: він не виходить 
поза загальні спільні риси іконографічної традиції. При цьому 
характерні моменти стилю та іконографії дорогобузької ікони ніяк 
не можуть бути охарактеризовані як похідні від декорації Кахріє 
Джамі. Такий висновок підказує передовсім співставлення ікони з 
найкращим серед зображень Богоматері у константинопольській 
церкві, де вона подана як Заступниця в молитві перед Христом^б. 75 76

75 Найповнішу публікацію ансамблю див.: Underwood Р. A. The Кагіуе 
Djami. Т. 1-3. New York, 1966.
76 у  літературі сюжет даної композиції з зображенням Богородиці у 
молитві перед Христом з припадаючими імператором Ісааком Компіном 
та монахинею Меланіею традиційно окреслюють як Деісіс -  Моління: 
Underwood Р. А. The Deisis Mosaik in the Kahrie Djami at Isatanbul // Late 
Classical and Mcdiaewal Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr. 
Princeton, 1955, p. 254-260; Лазарев Bi H. История византийской 
живописи. Москва, 1986, с. 160-161. Однак дана композиція не може 
бууи Молінням у загальновизнаному в християнській релігійній традиції 
та іконографії розумінні, оскільки загальноприйнята іконографічна 
схема Моління від самих початків перердбачала симетричність 
зображення, реалізовувану через присутність відповідної Богор(}диці 
фігури Івана Предтечі: Мисливец Й. Происхождение "Деиссуса" // 
Византия, Древняя Русь, Западная Европа. Искусство и культура. 
Сборник статтей. в честь В. И. Лазарева. Москва, 1973, с. 59-63. Отже, 
традиційне визначення сюжету мозаїки є не цілком вірним. Насправді 
тут зображено Богородицю Заступницю перед Христо^ -  моління 
Богородиці до Христа, один з поширених у візантійському мистецтві 
іконографічних типів зображення Богоматері (у новішій польській 
монографії, спеціально присвяченій темі Моління, цей його варіант не 
розглядається: Mazurkiewicz R. Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i 
św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej. Kraków/ 1994). Від XII ст. 
він прийнявся на київському ґрунті й розвинувся в іконографію
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Виразний лик константинопольської Богородиці, у якій В. Лазарєв, 
як видається, цілком слушно відзначає переосмислення традиції XII 
століття*^, мають небагато спільного з величним образом дорого- 
бузької ікони. Співставленій обидвох пам'яток вказує,.що дорого- 
бузька ікона не продовжує стиль мозаїк Кахріє Джамії, а передує їм. 
Даний висновок теж заставляє відносити генезу стилю ікони та її 
походження поза межі XIV ст. й шукати їх у попередній епосі.

Тут не можна не згадати наведену вище думку Святослава 
Гордииеького про те, що1 ікона належить до мистецької спадщини 
XII ст. На основі яких саме аналогів він дійшов; такого; висновку -  
залишається невідомим. Загальновизнані класичні пам'ятки візантій
ського малярства ХИ ст., такі, як так звана Владимирська ікона 
Богородиці Елеуси (Д ТГ)^, "Благовіщення" у церкві Богородиці 
Перивлепти в Охріді^9 та святий Григорій (Санкт-Петербург, Дер
жавний Е рм ітаж )^, не мають з розгляданою пам’яткою нічого 
спільного йу  стилістичному відношенні є значно ранішими. Отже, 
версія про можливу приналежність дорогобузької ікони до XII ст. 
виявляється необгрунтованою. Реліквія Дорогобузького монастиря 
безперечно має пізніше походження й відображає наступний етап у 
розвитку східнохристиянської мистецької культури. 77 78 79 80

Покрову (в сенсі покровительства, інакше кажучи, заступництва) 
Богородиці. Про дане джерело покровскої іконографії вперше 
спеціально ширше писав: Пуцко в. Г. Богородица Десятинная и ранняя 
иконография Покрова // Festschrift für Fehri fon Lilienfeld. Erlangen, 1982, 
s. 358-372. Пор.: Він же. Киевский крест-энколпион с Княжьей 
Горы//51аѵіа Antiqua, t. XXI. Poznan, 1988, s. 209-225; Він же. Найдавніші 
ікони Покрови // Родовід, ч. 8, с. 31-34. Погляд на іконографію Покрову 
Богородиці як розвиток на київському грунті візантійської іконографії 
Богородиці Заступниці вперше висловлено: Александрович В. С. Найдав
ніша західноукраїнська ікона Покрову..., с. 5-6. Ширше див.: Алексап- 
дрович В. Старокиївський культ Богородиці Заступниці...

77 Лазарєв В. II. История византийской..., с. 161.
78/0 ІІайважлившіу літературу див.: Лазарєв В. Н. История византийской..., 
с. 98, прим. 82; Визаптийское искусство в собраїшях..., т. 2, № 468.

79 радо]чиЬ С. Иконе Срби)с и Максдошф. Београд, 1962, ил. 19.
80ow Найважливішу літературу див.: Лазарєв В. Н. История византийской..., 
с. 98, прим. 83; Визаптийское искусство в собраниях..., т. 2, № 470.

3 7



Таким чином, розгляд дорогобузької ікони у контексті візантій
ської малярської традиції попередньо стверджує її приналежність до 
мистецької спадщини XIII ст. й вказує на необхідність пошуку 
найближчих аналогій серед пам’яток саме цього часу.

В еволюції візантійської мистецької культури XIII ст. пройшло 
під знаком завоювання Константинополя хрестоносцями у 1204 р. й 
наступного відновлення імперії у 1261 р. Відродження у складних 
історичних умовах візантійської імперії Палеологів мало одним з 
своїх наслідків чергове піднесення мистецької культури й 
витворення нового стилю, який увійшов до історії під назвою 
палеологівського. Його основи були закладені ще в пору 
латинського ̂ панування, малярська спадщина якої дотепер відома 
порівняно мало. Нова історико-культурна ситуація, сформовепа 
після відновлення Візантійської імперії, лише продовжила і 
розвинула тенденції відповідних процесів першої половини 
стол іття^ . Даний період історії візантійської ікони відомий дуже 
мало, проте поясні зображення архангелів Михаїла та Гавриїла з 
чину Моління в монастирі святої Катерини на Сінаї82 засвідчують 
розви ток мистецької традиції, відзначеної безпосереднім взорувапням 
на монумен тальному малярстві.

До найхарактерніших пам’яток вказаної течії відносяться також 
два класичних ансамблі монументального малярства, збережених па 
території Сербії, -  викопані близько 1260 р. фрески церкви святих 
Апостолів у Печі^3 та Троїцької церкви в Сопочапах (бл. 1265)84. * 82 83 84

О 1 Q
° 1 Ширше див.: Chatzidakis М. Aspekts de la peinturc murale du XIII
siccle en Grece // L'art byzantin du XIII siccle. Symposium de Sopocani
1965. Beograd, 1967, p. 68-71; Xyngopulos M. Icones du XIIIе siede en 
Grece // Ibid., p. 75-82.
82 BajuMan K., Алибсгашвили Г., В ол ьск а А., Бабиіі Г., Хацидакис М., 
Алнатов М., Воинсску Т. Икоие..., с. 66 (репродукована лише., ікона 
архангела Гавриїла).

83 Репродукцію окремих характерних фрагментів див.: Ljubinkovic R?. 
Die Apostelkirche im Patriarchat von Peć. Beograd, 1964; Ъуриіі В. 
Визаити)'ске фрсске у Іугослав^и. Бсоград, 1974, ил. ХХХІІ-ХХХІѴ.

84 Характерні взірці сопочанських фресок репродуковані: Ъуриіі В. 
Визаігги)'ске фрескс..., ил. ХХѴІ-ХХѴІІ.
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Обидва вони дають приклад монументального стилю з величними 
фігурами, який у всіх відношеннях становить досить близький 
відповідник дорогобузької ікони. Співставлення волинської пам’ятки 
з названими ансамблями фресок дозволяє виявити цілий ряд 
дальших аналогій як у окремих деталях, так і в характерних 
малярських прийомах. Однією з особливостей трактування лику 
Богородиці у дорогобузькій іконі є велика пляма саикірю па правій 
стороні голови, форму лику на ній окреслює тонка коричнева лінія, 
якою описано контур підборіддя та правої щоки. Таким же чином 
викопано лик євангеліста Івана у Троїцькій церкві^, в  обидвох 
ансамблях фресок.виступає також близьке трактування носів за 
допомогою довгого прямого широкого мазка, при якому мало 
уваги приділяється моделюванню форми. Близьку аналогію 
становить також характерне підкреслення суглобів на руках 
персонажів. Відзначені спільні риси присутні не лише у фрескових 
ансамблях Печу та Сопочап. Певним відповідником орнаменту 
гіматію Христа в іконі може бути орнамент туніки однієї з жінок 
фрески "Народження пророка Іллі" присвяченого йому циклу 
фресок церкви Успіння Богородиці в Морачі^б. у  волинській 
пам’ятці даний орнаментальний мотив розвинуто далі, він має 
набагато складніший характер, проте початки його еволюції виразно 
пов'язані з орнаментом типу велюського зразка.

Відзначені аналогії у візантійських фресках на території Сербії 
диктують необхідність співставити дорогобузьку ікону з ще однією 
близькою за походженням групою пам’яток -  відомими візантій
ськими іконами ХІІІ-ХІУ ст., збереженими у церкві Богородиці 
Перивлепти в Охріді. Порівняння у даному випадку тим 
необхідніше, що серед охрідських ікон присутні два зображення 
Богородиці Одигітрії з Х ІИ ^  та початку XIV ст.^8 (обидві ікони 
двосторонні). Аналогії випадають далеко не найближчими, вони

85 Там само, ил. XXVII.

86 Там само, ил. XXXIII.

8  ̂ Tatic-Duric М.' Poznate ikone od ХП-XVIII veka. Beograd, 1984, repr. 13; 
Felicetti-Licbenfcls W. Geschichte der byzantinische Ikonenmalerei. Olten- 
Lausanne, 1956, Abb. 89A.
o o

° Tatic-Duric M. Poznate ikone..., repr. 15; Pelicetti-Liebcnfels W. 
Geschichte der byzantinische Ikonenmalerei..., Abb. 98A.
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проявляються не стільки в стилі та загальній композиційній 
побудові -  у них трудно віднайти ближчі спільні моменти, -  як 
насамперед в окремих деталях, серед яких особливу увагу привертає 
близький спосіб трактування суглобів -  у цьому відношенні найяс
кравіший приклад дає трактування рук. Однак рафіновані взірці 
столичної малярської школи насправді виявляються досить 
далекими як за формальними ознаками, так і за духом від пам'ятки 
княжої Волині. Вони зовсім позбавлені тих специфічно виражених 
монументальних рисі котрі складають вже відзначену найважливішу 
особливість дорогобузької ікони.

Її мопументалізм знаходить ближчий відповідник у величному 
"Спасі" та парній до нього "Богородиці Одигітрії" в монастирі Хі- 
ландар па А ф о н ій  хоч і тут спорідненість виступає передовсім у 
монументальному каноні/ Досить натуралістично трактовані 
хілапдарські ікони, як і обидві згадувані охрідські "Богородиці", 
безперечно, далекі від того, що задемонстрував анонімний автор 
дорогобузької репліки. Не можна, однак, не відзначити, що обидві 
хілапдарські пам'ятки належать до найраніших відомий на сьогодні 
подібних композицій великих розмірів. Саме від них в історії 
малярства візантійської традиції розпочинається ряд монументаль
них ікон Спаса та Богородиці, які призначалися для вівтарної 
перегородки храмів. Дброгобузька пам'ятка, цілком очевидно, 
виникла саме у цьому контексті, що виразно зближує її з хілан- 
дарськими іконами і через них дає надійну нижню часову віху її 
виникнення.

Наведені аналоги серед пам’яток візантійського станкового та 
монументального малярства столичної константинопольської 
школи другої половини XIII ст. вказують на зв’язки студійованої 
ікони з тим малярським напрямком, основу для розвитку якого 
склав орієнтований на столичну традицію стиль візантійського 
малярства латинського періоду, розвинутий в умовах відновлення 
Візантійської імперії після 1261 р. Одним з його наслідків стало 
чергове піднесення візантійської мистецької культури, початкові 
віхи якого відзначають згадувані фрески церков Апостолів у Печі та

^Богданович д м ТіурйЬ В., МедаковиЬ Д. Хиландар. Бсоград, 1978, 
ил. 43, 45; Ватман К., Алибегашвили Г., Вольска]а А., БабиЬ Г., 
Хацидакис М., Алпатов М., Воипеску Т. Иконе..., с. 160, 161.
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Святої Трійці у Сопочанах. Дорогобузька ікона поза всяким 
сумнівом була створена в даному історико-культурному контексті у 
якнайтіснішому зв'язку з вказаним етапом розвитку візантійської 
малярської традиції.

Яким саме чином процеси, котрі проходили на візантійському 
ґрунті, відбивалися на землях Галицько-Волинської Русі -  дово
диться більше гадати, оскільки єдине наше джерело до історії тієї 
епохи -  Галицько-Волинський літопис -  мало дає для вияснення 
даного питання, майже повністю ігноруючи аспект візантійских 
взаємов'язків тогочасної української історії. Власне сама 
дорогобузька ікона є найціннішим і найвиразнішим свідченням цих 
надто мало документованих і через те ближче фактично невідомих 
візантійсько-балкансько-українських контактів. Поза найширшим 
візантійським (східнохристиянським) тлом ікона має за собою 
конкретну історико-культурну ситуацію, яка склалася на землях 
Галицько-Волинського князівства в середині -  другій половині XIII 
століття. їй передувало монголо-татарське нашестя. За свідченням 
Галицько-Волинського літопису, воно нерідко супроводжувалося 
цілковитим нищенням окремих міст, як, наприклад, Колодяжина чи 
Володимира, проте одночасно Кременець, Холм та інші волинські 
міста щасливо уникли татарського погрому^®. Монголо-татарська 
навала, цілком очевидно, не означало тотального винищення 
Галицько-Волинської землі. У цьому відношенні їй випала краща 
доля, ніж Русі Володимиро-Суздальській, для якої монголо- 
татарське нашестя означало тотальний погром. Скупі повідомлення 
про церковні фундації короля Данила Романовича дають підстави 
для висновку про врятування певних артистичних сил, продовження 
і дальший розвиток місцевої мистецької традиції. Найяскравішим 
свідченням цього є вцілілі завдяки несподіваній детальності літо
писної оповіді відомості про опіку над релігійною мистецькою 
культурою з боку племінника Данила -  волинського князя Володи
мира Васильковича (1269-1288)^1. Автор літопису, поза всяким 
сумнівом сам книжник, котрий мав якнайтісніший контакт з княжим

^  Літопис руський..., с. 397, 398.

^  Там само, с. 447-448. їх аналіз див.: Pucko W. Pochwała księcia 
Włodzimierza Wasylkowicza jako źródło do studiów nad sztuką Wołynia 
XIII w. // Słavia Orientalis, 1975, № 3, s. 307-317.
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скрипторіем, ретельно перераховує кожен зокрема з 47 рукописних 
кодексів, які у дарі від князя отримали різні церкви -  від Чернігова 
до Холма, Берестя та Нільська^, лише побіжно згадуючи й про 
інші, окремо не вилічені кодекси^. Малярство -  у всіх відомих в 
тогочасній мистецькій практиці напрямках його розвитку -  цікавило 
літописця набагато менше. Він ані словом навіть не обмовляється 
про малярське оздоблення численних рукописів княжої фундації, 
хоч у його поширенні в мистецькому середовищі волинського князя 
не може бути сумнівів, тільки досить побіжно говорить про 
малювання лише двох з численних церков княжої фундації -  
святого Дмитрія у Володимирі та щойно розпочатої за життя князя 
Георгіївської у Любомлі. Так само лише побіжно в літопису 
згадуегься про ікони; ширше про них мова ведеться тільки при описі 
дорогоцінних прикрас, як, наприклад, на наміснйх "Богородиці" та 
"Святому Георгії" у Георгіївській церкві в Любомлі. Ці скупі 
відомості хіба що посередньо потверджують факт інтенсивного 
розвитку малярства й, зокрема, що становить особливий інтерес, -  
монументального його напрямку -  у мистецькому оточенні Володи
мира Васильковича^. Конкретні оригінальні пам’ятки малярської 92 93 94

92  Аналіз географії церковних вкладів 1 Володимира Васильковича 
привертає увагу до декількох важливих моментів, за якими стоять певні 
особливості його політичної та культурної програми. Щедрі княжі дари 
храмам закономірно концентруються на Волині. Тут особливо 
відзначений кафедральний собор Івана Богослова у Луцьку, який 
отримав срібний позолочений хрест з реліквією Господнього Хреста. 
Проте характерно, що інтереси князя сягають Чернігова. Не мети пока
зовим є і те, що у вміщеному на сторінках Галицько-Волинського 
літопису обширному переліку княжих вкладів зовсім поминуто київські 
храми.

93  Детальніше про рукописи княжої фундації див.: Запаско Я. 
Скрииторій волинського князя Володимира Васильковича // Записки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, т. 224. Праці Історично-філософ
ської секції. Львів, 1993, с. 191.

94 у  контексті аналізу джерел до історії середньовічного волинського 
малярства відповідні відомості розглянуто: Александрович В. Джерела 
до історії монументального малярства та іконопису Волині ХІІ-ХУІ 
століть // Родовід, ч. 8, с. 21-22.
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культури даного сердовища до цього часу не були віднайдені^. Як 
видається, дорогобузька ікона здатна у якнайкращий спосіб хоч 
якоюсь мірою заповнити цю прогалину й аргументовано спростувати 
окремі навіть, здавалося, вповні переконливо подавані найпе- 
симістичпіші висновки щодо долі давньої української мистецької 

96спадщини3™.
Оскільки залежність дорогобузької ікони Богородиці Одигітрії 

від того малярського стилю, який знайшов своє найяскравіше 
відображення у фресках церкви Апостолів в Печі та Троїцької 
церкви у Сопочапах, не може підлягати сумніву, вона дає підстави 
відносити ікону до найближчого наступного часу й датувати в 
рамках останніх десятиліть XIII ст. На можливість і необхідність її 
локалізації у вузькому часовому проміжку вказує передовсім швидке 
вичерпання зазначеного монументального стилю візантійського 
малярства, яке демонструють згадувані константинопольські ікони 
кінця XIII ст., та особливості розвитку візантійської малярської 
традиції перед кінцем століття, засвідчені циклом фресок, вико
паних близько 1300 р. в церкві святих Апостолів у Печі97# Тому 
датування ікони пізнішим часом, навіть переломом ХІІІ-ХІУ ст., не 
можна визнати достатньо аргументованим. На раннє її походження 
цілком виразно вказує й еволюція даного малярського напрямку на 
українському ґрунті, яку вдається вивести із співставлення доро-

95 Навряд чи можна вважати показником остаточної зміїш ситуації на 
краще і згадувану публікацію Я. Запаска, у якій до спадщини князів
ського скршггорію віднесено декілька загальновідомих ілюмінованих 
рукописів західноукраїнського походження. Цікава сама по собі 
акцентуванням відповідної проблеми, невелика за обсягом стаття не 
претендує на її остаточне розв'язання. Кожна з тих пам'яток, до яких у 
ній привернуто увагу, вимагає всестороннього (не лише вузького 
історико-мистецького) монографічного дослідження.
96и Один з них прозвучав за п'ять років до того, як була вивезена з 
Дорогобужа ікона Богородиці: "Мы никогда не узнаєм о художествен- 
ном облике построск и предметов убранства интерьера храмов, возве- 
ДСНПЫХ па Вольти князем Владимиром Васильковичем...": Пуцко В. Г. 
Новые направлення в русском искусстве XIV века // Russia Medievalis, 
т. IV. München, 1979, с. 36.
97 Див.: ЪуриЬ В. Византийскс фрсске..., ил. XXX, XXXI.



гобузької ікони з безперечно пізнішими згадуваними іконами 
архангелів з церкви святої Параскеви у Дальові та сторонянською 
іконою архангела Михаїла. Так само необгрунтовано розтягнутим 
видається й датування ікони XIII ст. в ц іл о м у ^  про що вже була 
мова. Все ще недостатньо оцінена особливість реліквії доро- 
гобузького монастиря полягає саме у тому, що її стиль становив 
унікальне явище у тогочасній східнохристиянській мистецькій 
традиції, період розвитку якого був досить короткотривалим, Тому 
ікона не може бути в часі значно відділена від її найближчих 
візаитійсько-балканських аналогів. До датування у вужчих часових 
рамках схиляє і її цілком вірогідний, хоч і прямо не потверджений, 
зв’язок з мистецькою та культурною ситуацією, яка постає з 
літописної похвали Володимирові Васильковичу. Ікона є цілком 
специфічною пам’яткою, котра могла виникнути лише у дуже 
своєрідному історико-культурному контексті, який, цілком при
родно, вже через свій власний характер не міг зберігатися довго. 
Саме тому є підстави датувати її найближчими десятиліттями після 
створення фресок Велюси, Печу та Сопочан й ікон Хіландару. 
Таким чином, вона відноситься до того періоду в історії княжої 
Волині, який припадає їіа кінець правління Василька-Романовича, або 
ж, найвірогідніше, княжіння його сина і наступника Володимира 
Васильковича.

Прийнявши запропоноване датування, доводиться визнати тісний 
взаємозв’язок тогочасного волинського малярства з візантійською 
малярською традицією, передовсім тим її відгалуженням, котре 
фіксується конкретними пам’ятками, збереженими на сербському 
грунті. Питання про основи цього взаємозв’язку закономірно постає 
само собою. Попри відзначений брак джерел, воно, як видається, не 
є цілком риторичним. До такого висновку схиляє можливість ви
будувати ланцюжок фактів, який вказує на вірогідний шлях 
проникнення даної візантійської малярської традиції на Волинь. 
Печський храм Святих Апостолів, як відомо, був заснований як 
кафедральний собор сербських архиєпископів (пізніше патріархів), 
він будувався й декорувався за взірцем храму константинопольського 
монастиря Святих Апостолів -  столичної резиденції вселенського 
константинопольського патріарха.

Луць В. Збірка волинських ікон..., с. 46, 50.
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Його посвячення виразно закорінене в апостольському 
покликанні найближчих послідовників Христа та їх місії поширення 
християнства, у якій патріархи виступали продовжувачами справи 
найближчих Христових учнів. Серед церковних фундацій 
Володимира Васильковича Галицько-Волинський, літопис називає 
монастир Апостолів у Володимирі Волинському^. Посвята 
княжого монастиря, звичайно, не може бути випадковою. Вона не 
має за собою київської традиції: в самому Києві таке посвячення 
храму літописом згадано лише раз у сказанні про початок 
Печерського монастиря під 1051 р. Ця церква була дерев’яною й 
знаходилася на Берестовім Ю®, про її історію жодних відомостей не 
збереглося. Отже, Київ у своєму протистоянні Константинополю -  
тут варто згадати хоча б обставини поставлення та невияснену долю 
митрополита Іларіона, -  перейнявши софійську ідею головного 
храму, не розвинув далі константинопольської традиції храмової 
ієрархії. У Київській землі храм Апостолів 1144 р. освячено у 
БілгородіЮІ. під 1188 р. у зв’язку з вінчанням князя Ростислава 
Рюриковича з Верхуславою, дочкою Всеволода Юрійовича Велике 
Гніздо, він згадується як дерев’янийЮ2 1197 р. освячено споруд
жений па його місці мурований кафедральний собор^З Ніяких 
зв’язків Володимира Волинського другої половини ХІІІ століття з 
Білгородом простежити не вдається й навряд чи логічно шукати 
зв’язок саме тут: посвячення білгородського кафедрального собору, 
безперечно, мало інший контекст. До нас так само не дійшло 
жодних відомостей, які могли б потверджувати вірогідність 
якихось прямих контактів Володимира з Печем.

99 Літопис руський..., с. 447. З другої половини XVI до початку XIX ст. у 
Володимирі фіксується парафіяльна церква святих Апостолів очевидна 
спадкоємниця монастирського храму ф ундації Володимира 
Васильковича: Тсодорович Н. И. Город Владимир Вольшской губернии в 
связи с историей вольшской иерархии. Почаев, 1893, с. 155-157.

100 літопис руський..., ̂ с. 95; Абрамович Д. Києво-Печерский Патерик. 
(Текст, вступ, примітки). Київ, 1931, с. 17.

^  Літопис руський..., с. 196.

Ю2 Там само, с. 346.

103 т ам само, с. 364.
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Найімовірніше, в обидвох випадках повторено один і той же 
взірець -  константинопольський патріарший храм святих Апостолів. 
Якщо для Печу така орієнтація*випливає з призначення храму на 
резиденцію глави сербської церкви, то для Володимира цей аспект 
зв’язку, звичайно, існувати не міг -  монастир фундовано як княжу 
вотчину1^4

Попри відсутність відповідної конкретної мотивації та 
побудованої на документованих фактах розгалуженої системи 
доказів, запопоповане припущення дає достатньо вагому вказівку на 
вірогідну присутність копстантипопольскої орієнтації у духовному 
житті середовища волинського князя незалежно від того, була вона 
єдиною, чи ні. Зрештою, для Володимира Васильковича -  князя- 
філософа, як його колоритно зображає на сторінках літопису 
анонімний сучасник-літописець, вона є цілком природною як 
орієнтація на найвищий рівень духовного жиитя сучасного 
православного світу. Елементи константинопольської традиції 
княжого середовища можна віднайти і в літописних відомостях, 
котрі яскраво описують прив’язаність волинського князя до книжної 
культури в її різноманітних аспектах. Безперечною видається й 
коисгаитипопольська орієнтація княжого мистецького середовища, 
унікальним переконливим конкретним доказом якої виступає 
нововідкрита дорогобузька ікона Богородиці Одигітрії. Дальші 
аргументи на її користь, досиь вірогідно, зможе дати глибоке 
всебічне наукове дослідження спадщини раннього українського 
книжкового малярства й конкретна локалізація групи мініатюр XIII 
століття, котрі неодноразово привертали увагу дослідників, проте 
до цьог о часу так і не отримали однозначної переконливої інтер
претації.

У контексті виразно зазначеної у вищепаведепих відомостях 
проблеми константинопольських зв’язків волинського князя 
Володимира Васильковича та достатньо яскраво зарисованої 
відповідної орієнтації його мистецького оточення у даному зв'язку

Ю4 Чи не може посвячення княжого монастиря мати пов'язання із 
відзначеним вище цілковитим обминанням Києва у церковних вкладах 
Володимира Васильковича? Відповідь могли б дати докладніші відо
мості з історії Волині, проте у доступних нині джерелах вони 
зафіксовані дуже мало.
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мусить бути згаданий також дорогоцінний княжий дар для 
луцького кафедрального собору святого Івана Богослова -  срібний 
позолочений хрест з реліквією Хреста Господнього^^, яка, цілком 
очевидно, могла мати лише константинопольське походження Ю6 

За наведеними відомостями виконання дорогобузької ікони в часи 
князя Володимира Васильковича і в його мистецькому оточенні 
виглядає досить імовірним. Стилістичні особливості дорогобузької 
"Одигітрії" вказують на її приналежність до того найвищого рівня 
розвитку професійної, мистецької традиції, який існував саме в 
князівському середовищі, а монументальні властивості, ікони дають

105 літопис руський..., с. 447. Поза літописного згадкою доля луцької 
реліквії Святого Хреста не простежується. Єдиною» вказівкою на місцеву 
традицію її шанування може бути хіба що назва присілку Ставрів (від 
ставротска -  релікварій частки Святого Хреста) біля села Красне (Велике 
Красне) під Луцьком (де знаходилася підміська резиденція владик -  
Красное і льський Спаський монастир)* фіксована у документах XVI ст.: 
Памятники, изданные временной комиесией для разбора дрсвыих актов, т. 
4, отд. 2. Киев, 1859, с. 76, 90, 186; Rcwizyja zamków ziemi wołyńskiej..., s. 
36, 43, 56, 86; Каманин II. И. Опись Актовой книги Киевского 
центрального архива № 2037. Киев, 1883, с. 5. Треба, однак, також мати на 
увазі поширення на українських землях імені Ставр, на що вказує 
літописна згадка про Ставрів день та інші іменні дані літописного 
походження (див.: Николаева Т. В. Каменная иконка, найденная в 
Новгороде // Памятники культуры. Новые открытая. Ежегодішк 1974. 
Москва, 1975, с. 223-224). Від цього імені або ж назви згадуваного 
присілку, очевидно, виводиться й прізвище острозького маляра початку 
XVII ст. Івана Ставровича (найповніші відомості про нього див.: Алексан- 
дрович В. Малярський осередок у Бродах. Дзвін, 1990, №. 3, с. 113-114).

У цьому зв'язку варто вказати ще одну реліквію Святого Хреста, яка 
від імператора Мануїла Комнена, сучасника Ярослава Осьмомисла, чи 
його потомків нібито мала потрапити до скарбниці галицьких князів у 
Львові, а звідти як військовий трофей Казимира III перейти до скарбниці 
польських королів і зрештою осісти у паризькому соборі Нотр Дам: 
Frolov А. La relique de la Vrai Croix. Rechcrches sur le dcveloppement d'un 
culi (Archiv de L'Orient Chretien, t. 7). Paris. 1962, № 661; Dabrowska- 
Zavadzka E. La relique da la Vrai Croix appartenant а Manuel Comnenc // 
Bulletin de la Socieie nationale des Antiquaires de Franęe, 1987, p. 91-110; 
Byzancc. L'art byzantin dans les colleclions publique franęais. Muse du
Louvre 3C novembre 1992 1er fevricr 1993. Paris, 1992, p. 444-445.



підстави здогадно твердити про її вірогідний зв’язок з колом тих 
майстрів, які виконували ансамблі малярських декорацій княжої 
фундації.

Оскільки про конкретне походження ікони даних не збереглося, 
можна лише здогадуватись, що вона створювалася з призначенням 
для монастирської церкви у Дорогобужі. Так само немає ранніх 
відомостей і про Дорогобузький монастир. Місто фіксується в 
літопису від 1084 р.1®7, воно буЛ0 столицею окремого кня
зівства^®^, проте досить скоро поступилося місцем перед Пере- 
сопницеюі®^. з а археологічними даними Дорогобуж було спалено 
під час монголо-татарського нашестя. Монастир у Дорогобужі 
згадується щойно від 1514 р. в акті підтвердження королем 
Сигізмундом І привілеїв двох його попередників -  Казимира 
Ягеллоичика та Олександра^®, що посередньо потверджує 
існування монастиря вже у XV ст. Певний елемент ясності у питання 
про походження та історію Дорогобузького монастиря, вірогідно, 
могла б внести збережена до нашого часу монастирська церква, 
проте вона досліджена вкрай недостатньо 1 11, а матеріали найнові
ших розкопок 1990 р. (їх проводила петербурзька дослідниця 
Мар’яна Малєвска) не опубліковано. Попередньо можна ствердити 
лише наявність у храмі давнішої частини та значних пізніших 
перебудов. Тому дорогобузька ікона вірогідно може походити з часу 
виникнення монастиря і в такому випадку вона виступає як єдиний -  
поза найстарішими частинами самого храму -  свідок його * 11

1®7 літопис руський..., с. 125.

І®** Найповнішим оглядом історії Дорогобужа залишається цитована 
монографія О. Фотинського з початку нашого століття. За літописними 
джерелами короткий виклад найраніших відомостей про Дорогобуж 
подає: Грушевський М. Історія України-Руси, т. 2. Львів, 1905, с. 186.'

1®9 Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1984, с. 24.

11® Archiwum księżąt Sanguszków w Sławucie, t. 3. Lwów, 1890, s. 12.
11 1 Короткі відомості про неї див.: Раппопорт П. А. Русская 
архитектура Х-ХПІ вв. // Археология СССР. Свод археологических 
источников, вып. Е1-47. Ленинград, 1982, с. 105; Памятники 
градостроительства и архитектуры Украинской ССР, т. 3. Киев, 1985, 
с. 306.
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найдавнішої історії! 12. розміри ікони та монументальний характер 
композиції у співставленій з відповідними пам'ятками візантійського 
походження потверджують її первісне призначення для намісного 
ряду іконостасу того типу, який літопис згадує у Георгіївській 
церкві в Любомлі, а стиль вказує на якнайтісніші зв'язки з мону
ментальним малярством. Така композиція навряд чи могла бути 
окремим вкладом й малюватися з призначенням для індивідуального 
поклоніння. Варто хоча б співставити її з наступною волинською 
Одигітрією з Покровської церкви в Луцьку, щоб будь-які можливі 
сумніви з даного приводу відпали остаточно.

Таким чином, видається найвірогіднішим походження ікони з 
раннього у мистецькій практиці українських земель варіанту 
ансамблю іконопису. Як показує аналіз вцілілих пам’яток давнього 
українського релігійного малярства та відповідних письмових 
джерел, у ньому домінував ансамбль іконостасу. Наявні відомості та 
пам'ятки з церков України з-перед XVI ст. стосуються лише 
низького, двоярусного іконостасу^ 13. У цьому не можна не.бачити 
засвідченої Галицько-Волинським літописом, а серед оригінальних 
пам'яток волинського походження -  вперше саме дорогобузькою 
іконою, орієнтації української мистецької традиції на візантійські 
джерела, особливо балкапські взірці! 1^, яка виразно виступає у 24

119̂ Час заснування самого храму не відомий. Наявні в літературі 
твердження (найновіше -  Откович 3. До питання атрибуції..., с. 65) про 
його існування вже за княжої доби як необгрунтовані, оскільки вони 
базуються лише на загальновідомих літописних фактах історії 
Дорогобужа, серед яких немає ж одної згадки про монастир, 
кваліфікував ще : Фотинский О. А. Дорогобуж..., с. 65.
113J Новіші публікації з даної теми див.: Jarema W. Pierwotne ikonostasy 
w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu // Materiały Muzeum budownictwa 
ludowego w Sanoku, t. XVI. Sanok-, 1972, s. 22-33; Александрович В. C. 
Двох'ярусний іконостас..., c. 516-521; Він же. Джерела до історії..., с. 23-
24. Проблема еволюції українського іконостасу, як і ансамблю декорації 
інтер'єру української церкви в цілому, опрацьована вкрай недостатньо, 
хоч в історичному плані становить один з найактуальніших аспектів 
вивчення національної мистецької традиції. х

! !  ̂  Проблема ролі візантійської, балканської традиції у розвитку 
українського малярства XIV-XVI ст. в скромній літературі з історії



пам'ятках волинської!^ та перемиської! !6 шкіл українського 
малярства ХІѴ-ХѴІ ст. -

Початки складення даного варіанту іконостасу на українському 
грунті не задокументовані! !7, проте першу конкретну вказівку про 
нього дає вже житіє святого Алімпія Печерського. Серед 
нечисленних згаданих у ньому малярських творів печерського ченця 
значиться двоярусний іконостас для конкретно не названої церкви 
київського Подолу, який включав п'ятифігурне Моління та дві 
ікони намісного ряду -  храмову і парну до неї ікону 
Богородиці! !8. Аналогічний за складом намісного ряду іконостас 
фундації князя Володимира Васильковича літопис фіксує у 
Георгіївській церкві в Любомлі!!9. Саме такий іконостас з двох

давнього українського малярства засигналізована лише поверхово і 
побіжно. З новіших авторів її торкаються: Свєнціцька В. І. Українське 
станкове малярство..., с. 14-22; Пуцко В. І. Український іконопис..., с. 88- 
98. Попередній огляд доступних пам'яток показує наявність 
безпосередніх значних контактів, котрі нерідко відігравали винятково 
важливу роль в еволюції українського релігійного малярства. Тому 
даний аспект історії української мистецької культури складає один з 
перспективних напрямків розвитку історико-мистецьких досліджень, 
розроблення якого обіцяє значно поглибити дотеперішні уявлення про 
окремі особливості мистецького життя українських земель.

! ! 5  Про візантійсько-балканські зв'язки середньовічного волинського 
малярства див.: Aleksandrowycz W. Wołyń w bizantyjsko-bałkańskich 
związkach artystycznych...
! ! 6  Огляд основних аспектів її історії упродовж XIII-XVI ст. див.: 
Алексаидрович В. Українське малярство у Перемишлі...

! ! 7  Можливо, окремі моменти його розвитку на українському ґрунті 
відображають певні іконографічні особливості мозаїчних зображень 
“Євхаристії" у київських Софійському та Михайлівському Золото
верхому соборах: у першому випадку ніякої перегородки перед 
престолом немає, у другому з'являється невисока перегородка з 
низькими царськими вратами.

! !8  Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик..., с. 75.

! ! 9  Літопис руський..., с. 448. Уявлення про нього можуть дати 
декорації мурованої вівтарної перегородки (з тією цілком очевидною 
різницею, що в обидвох вказаних випадках намісні ікони виконані у
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лише намісних ікон та "Коронування Богородиці" над ними 
(безперечно, над царськими вратами, сюжет вказує, що сама ікона 
навряд чи могла бути викопана перед XVIII ст.) вказує опис 
дорогобузької церкви початку XIX ст. (аналізована ікона на тій час 
уже знаходилася у запрестольному вівтарі) ̂ 0  Дорогобузька ікона 
Богородиці походить саме з такого раннього варіанту іконостасу й 
виразно тяжіє до майже цілком втраченого у волинському історик о- 
культурпому регіоні монументального мистецтва княжої доби.

Монументальний характер ікони випливає вже з  її розмірів. 
Навіть будучи з усіх сторін обрізаною й спотвореною цими 
втратами, вона -  оригінальна паволока з зображенням -  має нині 122 
см висоти і 86 см ширини. Отже, з урахуванням втрачених частин 
дошки та полів обрамлення її первісна висота мала б сягати 
щонайменше близько 130 см при ширині понад 90 с м ^ І .  Заданий 
розмірами основи модус знайшов продовження у маєстатичному 
складі фігур Богородиці та Христа, їх монументальних формах. 
Монументальний ефект, який випливає з величної постави самих 
фігур, посилюється окремими вдало знайденими деталями 
композиції. Серед них вагому роль відіграє широкий мафорій 
Богородиці в нижній частині ікони, якому відповідають крупні, 
підкреслено витягнуті по вертикалі форми фігури Христа. 
Мафорій Богородиці творить фундамент для композиції двох 
фігур, задає їй належний монументальний тон. Монументальний 
ефект відповідно посилюють форми голів Богородиці та Христа, їх 
рук, ніг Христа, складок мафорію Богоматері, широкі тверді лінії, 
якими окреслено складки гіматію Христа, та чіткий рисунок 
елементів орнаментальної декорації його хітону. Відповідний 
характер мають і форми ликів -  чіткі, крупні, з енергійними

техніці фрески) церкви Апостолів печської патріархії (Kunstdenkmäler in 
Jugoslawien, Bd. 2 P-Z. Leipzig, 1981, Bildt. 14) та пізніша (бл. 1317 p.) 
Церкви святого Георгія в Старо ІІагорічіно у Македонії (Beljajev N. Образ 
Божьей Ма тери Пслагонитиссы // Byzantinoslavica, 1932, tabl. 1).

Фотинский О. А. Дорогобуж..., с. 71.
121 А „Актуальний стаи ікони унеможливлює и аргументовану 
реконструкцію поза окремими деталями, від яких залишилися реальні 
сліди. Першу спробу відтворення ікони запропоновано: Откович 3. До 
Питання а їрибуції..., с. 56.
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штрихами пробілів-висвітлень, котрі завершують і підкреслюють 
форму. Аналогічно трактовані й руки Марії з їх плавними 
заокругленими лініями, які відділяють фаланги пальців, так само 
передані й ступні ніг Христа, хоча їх форми відносно самої фігури 
виразно здрібнені як щось менш важливе і значне. В руках Христа 
деталізація уступає місце узагальненій передачі, акцент робиться на 
формі та її контурі. Такий підхід визначило насамперед їх 
розміщення: благословляюча права подана на тлі великої 
темновишпевої, покритої золотою декорацією, плями мафорію 
Богоматері, кисть лівої зображена на фоні інтенсивного пурпурного 
сувою, опертого на ліве коліно Христа.

Колорит ікони побудований на співставленні червоного різних 
відтінків -  від приглушеного темновишневого мафорію Богородиці 
до яскравого кіноварного сувою в лівій руці Христа, орнаменту на 
його хітоні та крупних чітких червоних ліній, якими окреслено 
складки гіматію, -  з золотом декорації поверхні мафорію Богоро
диці та хітону Христа. Кольорові акценти ікони посилює тонка 
червона лінія, якою описано контур фігур та окремі деталі. У 
первісному стані ікони партію пурпурно-червоного акцентувало 
також втрачене нині перехрестя німбу Христа, на присутність якого 
вказують незначні залишки кіноварі на зовнішньому контурі його 
голови зл іва^2 . Перехрестя давало найбільшу за площею, а тому 
найінтепсивнішу локальну пляму червоного кольору. Як можна 
здогадуватися, найвірогідніше, кіноварними могли бути також 
традиційні монограми Богородиці та Христа.

У партії золота основний акцент, безперечно, надавало нині 
повністю втрачене тло -  його незначні залишки збереглися вздовж 
контуру обидвох фігур. Таким чином, дорогобузька пам'ятка є 
характерним прикладом тих золотофонних ікон, на яких так 
наголошує Галицько-Волинський літопис при розповіді про 
Георгіївську церкву в Любомлі^^. У фігурі Христа золота порів-

122 їх віднайшла 3. Откович: Откович 3. До питання атрибуції..., с. 56.

123 Традиція золотофонних ікон на Волині потверджена письмовими 
джерелами й щодо значно пізнішого часу -  у переписаному для 
Благовіщенської церкви Зимненського монастиря Євангелії збереглася 
нотатка 1550 р. про вкладення царських врат на золоті до монастирської 
Георгіївської церкви. Сторінка з записом репродукована: Батюшков П. Н.
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н я і і о  менше -  воно присутнє лише на гіматії, де збереглося в 
залишках. Відповідно більше золота було на мафорії Богородиці, 
проте й тут воно майже повністю втрачене, а його наявність 
засвідчують більш чи менш чіткі сліди на поверхні фарбового 
шару. Вони вказують, що малочительні при нинішньому стані, 
оригінальної малярської поверхні складки мафорію були 
підкреслені (продубльовані) золотими лініями. Окрім того, його 
поверхня на передпліччі над правою рукою декорована тонко 
виконаним плетивом золотого орнаменту, по якому залишились 
досить чіткі сліди в малярському шарі. Краще уявлення про такого 
роду оздоблення в нинішньому стані ікони дає невеликий фрагмент 
широкої облямівки мафорію на голові Богородиці зліва. Систему 
золотого орнаменту у мафорії доповнювали традиційні зорі на чолі 
та правому плечі.

Якщо в орнаментальній декорації мафорію Богородиці провідна 
роль відведена золоту* то в колористичній системі одягу Христа, 
попри закономірну присутність золота* акцент зроблено на пурпурі. 
Найбільші його плями давали нині втрачене перехрестя німбу та 
сувій у лівій руці. В гіматії червоним окреслено частину складок. 
Білий хітон покриває густе плетиво крупних червоних зір* до якого 
додаються червоні зубці обшиття вирізу хітону навколо шиї та 
правої сторони клаву. Така підкреслена увага до червоного кольору 
в зображенні Христа, звичайно, не випадкова. Вона покликана 
наголосити на його царському походженні і царському призначенні, 
що, з огляду на особливу роль пурпуру у зображенні Христа, може 
бути кваліфіковане як результат чітко продуманого розрахунку, 
найвірог ідніше визначеного побажанням замовника, чи, точніше, -  
відповідно до традиційної тогочасної мистецької практики - 
теолога, котрий розробляв відповідну програму декорації. Золото, 
з яким традиційно пов'язувалося небесне і вічне начало, в мафорії 
Марії покликане підкреслювати її місію Богородиці. Скромніша 
роль золота у декорації одягу Христа визначена прагненням 
акцентувати не стільки одвічно притаманну йому божественну суть, 
скільки ідею Втілення -  земну місію, котра і становить теологічну 
основу іконографії Богородиці Одигітрії. Власне звідси і

Памятники русской старины в западшлх губерниях, т. 8. Холмская Русь. 
Санкт-Петербург, 1885. Альбом (без пагінації).
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виводиться домінуюча роль кіноварі в декорації одягу Христа, а 
золота -  у мафорії Богородиці.

Властива дорогобузькій іконі система декорації малярської 
поверхні не має близьких аналогів серед відомих пам'яток іконопису 
як самого Константипополя, так і візантійського культурного 
ареалу взагалі. У класичних взірцях візантійського станкового 
малярства немає передовсім так широкого використання 
орнаментальної декорації. У візантійській малярській традиції 
золото в одязі виступає здебільшого у ролі асисту, як, наприклад, 
у широковідомих мініатюрах Київського Псалтиря 1397 р.124 
Візантійське малярство знало підкреслення складок мафорію 
Богородиці золотом у характері, близькому до дорогобузької 
ікони, -  на це вказують хоча б ікони тронної Богородиці з двома 
ангелами першої половини XIII ст.125 (Сіпай, Монастир святої 
Катерини) та Богородиці Одигітрії XIV ст. з монастиря Лєсново 
(Скоплє, Археологічний музей) 126; остання з них у даному 
відношенні відзначається особливим багатством. Проте серед 
відомих пам’яток немає прикладів поєднання золота з так 
розбудованим, як в дорогобузькій іконі, візерунчастим 
орнаментальним декором мафорію. Свої особливості притаманні й 
системі кіноварної декорації фігури Христа. Червоне перехрестя 
німбу для тогочасної візантійської малярської традиції -  явище 
звичне. Серед відомих пам'яток українського походження його дає

124  факсимільне видання: Киевская Псалтирь 1397 года из 
Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова Щедрина 
[ОЛДП F 6]. Москва, 1978. Візантійський прототип мініатюр відносять до 
Х-ХІ ст.: Miner D. Е. The "monastic" Psalter of the Walters Art Gallery // Late 
Classical and Mediacval Studies..., p. 242, 253; Лихачова В. Д. Миниатюры 
Киевской Псалтири и их византийские источники // Книга и графика. 
Москва, 1972, с. 38-47.

125 BajuMan К., Алибегашвили Г., В ол ьска А., БабиЬ Г., Хацидакис М., 
Алпатов М., Воинеску Т. Икопе..., с. 66.

126 Опублікована.: Radojcic S. Die serbische Ikonenmalerei vom 12. 
Jahrhunderts bis zum Jahre 1459 // Jahrburch der österreischen 
byzantinischen Geselschaft, Bd. V. Graz-Köln, 1956, Abb. 18; Ватман K., 
Алибегашвили Г., В ол ь ск а  А., БабиЬ Г., Хацидакис М., Алпатов М., 
Воинеску Т. Иконе..., с. 193.
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тільки згадувана ікона Богородиці Одигітрії з церкви Покрову 
Богородиці в Луцьку 127 Так сам0 значне поширення у 
візантійському культурному ареалі мав червоний колір сувою 
Христа. В ранньому українському малярстві він виступає у вихідній 
мініатюрі приблизно сучасних дорогобузькій іконі "Слів" Григорія 
Назіапського (Санкт-Петербург, Російська Національна 
бібліотека) 128. Може меншого поширення набрало підкреслення 
червоним складок гіматію Христа, проте і тут можна вказати ряд 
аналогів у пам’ятках візантійського іконопису, починаючи від 
мініатюрної мозаїчної ікони Богородиці:Одигітрії XI ст. (Констан
тинополь, Грецький патріархат) 129. Аналогічне використання кіно
варі в одязі Христа присутнє в> згадуваній іконі у церкві Богородиці 
Перивлепти в Охріді.. На українському ігруші ранній відомий прик
лад подає "Євхаристія" київського Михайлівського Золотоверхого 
собору 13®. У спадщині українського станкового малярства до 
цього часу зафіксовано унікальний випадок використання даного 
прийому -  у невідомого походження західноукраїнській іконі кінця 
XV -  початку XVI ст. з приватної збірки у Познані (дав. вище), у 
значно переробленому вигляді він виступає у волинській іконі 
Богородиці Елеуси, про яку вже була мова. Очевидно, така 
унікальність даного мотиву пов’язана з малочисельністю вцілілих 
богородичних ікон з-перед другої половини XV ст. з одного боку, 
та мало доступністю (чи доступністю здебільшого переважно у 
топових репродукціях) пізніших пам’яток -  з іншого. У мистецькій 
практиці XIV -  першої половини XV ст. декорація одягу Христа 
кіновар’ю в богородичних іконах могла мати певне поширення як в 
самій Візантії та ближчих до неї територіях, так і на українських

127 Кольорову репродукцію див.: Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. 
Український середньовічний..., табл. ХѴП.
1 ОО 0 0

Репродукцію див.: Ророѵа О. Les miniatures russes du XI au XV 
siede. Leningrad, 1975, il. 19.
129 BajuMan K., Алибегашвили Г., BoBbCKaja А., БабиЬ Г., Хацидакис М., 
Алпатов М., Воипеску Т. Иконе..., с. 52.

130 Кольорові репродукції: Лазарев В. Н. Михайловские мозаики. 
Москва, 1966, табл. 12, 16; Він же. История византийской..., табл. 285, 
286.



землях і навіть у Росії. На останню можливість вказує щонайменше 
використання даного мотиву у тверського походження "Богородиці 
Одигітрії" на звороті двосторонньої ікони початку XV ст. 
"Богородиця Одигітрія -  Святий Миколай" (Москва, Музей 
давньоруського мистецтва імені святого Андрія Рубльова), яка 
виразно наслідує пам'ятку XIV ст.131

Проте у всіх вказаних випадках виступають лише окремі з 
перелічених іконографічних мотивів та деталей. їх поєднання у 
дорогобузькій іконі має цілком унікальний характер й суттєво 
відрізняється у своїх принципових засадах від класичної візантійської 
традиції. У другій половині XIII ст. вона переживала посилення 
інтересу до декоративних елементів в іконі, що найповніше 
проявилося в пам’ятках, які постали у середовищі хрестоносців під 
впливом західноєвропейської мистецької культурн ій . За таких 
обставин не залишається нічого іншого, як бодай частинно віднести 
підкреслене орнаментальне багатство дорогобузької ікони на 
рахунок можливого контакту з західною мистецькою традицією. 
Питання про те, яким саме чином він конкретно відбувся, випадає 
віднести до числа завдань на майбутнє -  актуальний стан 
дослідження мистецького процесу на українських землях не дуже 
сприяє навіть усвідомленню проблеми, не кажучи вже про її негайне 
розв'язання. Проте переломлення відповідних тенденцій на 
російському грунті, яке дає хоча б широковідома новгородська ікона 
святого Миколая 1294 р. майстра Олекси Петрова^^, потверджує 
можливість подібних процесів і в українському малярстві.

131 Понов Г. В. О художественных связях Твери с Афоном (выносная 
икона первой четверта XV века. тверского происхождения) // Старинар, 
т. XX (1969). Бсоград, 1970, с. 315-322; Попов Г. В., Рындина А. В. 
Живопись и прикладное искусство Твери XIV-XVI века. Москва, 1979, 
с. 268-273; Музей древнерусского искусства имени Андрея Рубльова. 
Москва, 1991, іл. 13.

132 Про них див.: Ватман К., Алибегашвили Г., В ол ь ск а  А., БабиЬ Г., 
Хацидакис М., Алпатов М., Воипеску Т. Иконе..., с. 201-207, 209-235 
(ілюстрації); Weitzmann К. Studies in the Arts at Sinai. Princeton, 1984,
Б. 292-401.
133 Смирнова Э. С. Икона Николы 1294 года мастера Алексы Петрова // 
Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Москва, 1975, с. 81-105;
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Наведені приклади вказують, що винятково багата у мистецькій 
спадщині українських земель система орнаментального декору 
дорогобузької ікони постала в руслі розвитку мистецької традиції 
візантійського родоводу. Проте жоден з відомих можливих у 
даному випадку аналогів серед пам'яток візантійського історико- 
культурпого кола не дає взірців так ретельно і всебічно розробленої 
у деталях декоративної системи. Орнаментальне багатство 
дорогобузької ікони виходить поза рамки власне візантійської 
традиції і демонструє відмінну у своїх основоположних принципах 
систему культурних цінностей. Хоч за відсутністю інших 
відповідних пам’яток українського походження більше аналогічних 
прикладів навести неможливо, це дає достатньо вагомі підстави для 
висновку про складення вказаної декоративної системи поза 
можливим колом функціонування власне візантійської мистецької 
традиції і, таким чином, може служити одним з вагомих аргументів 
па користь виникнення ікони на місцевому, волинському ґрунті.

Таку можливість потверджує не лише невластива візантійському 
мистецтву розбудована система орнаментальної декорації ікони, але 
й окремі її характерні деталі. До них передовсім належить ювелірна 
за технікою виконання тонка сітка золотого орнаменту мафорію 
Богородиці, яка виразно контрастує з монументальним ладом 
композиції. Її можна співставити хіба що з тонким плетивом 
золотого сканпого орнаменту, безперечно, поширеного у практиці 
тогочасного українського золотарського ремесла, пам'ятки якого, 
проте, втрачені майже безслідно. Відсутність бодай віддалених 
аналогів серед відомих малярських пам'яток утруднює можливість 
ширшої інтерпретації цього мотиву. Його присутність -  у поєднанні 
з монументальним ладом самої композиції -  вказує на двоякий 
розрахунок майстра. Ікона, цілком очевидно, призначалася як для 
сприймання зблизька, так і на віддалі, й на кожну з цих позицій 
зокрема майстер робив окремий розрахунок і підбирав відповідні 
засоби.

У плані конкретизації походження ікони набагато ціннішим є 
інший, не до порівняння скромніший за характером елемент її 
орнамен тальної системи -  трикутні зубчики, якими декоровано виріз

Она же. Живопись великого Новгорода. Середина ХІП -  начало XV века. 
Москва, 1976, с. 170-174.
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хітону Христа навколо шиї та правий край клаву. Візантійська 
мистецька традиція не знала нічого подібного, так само, як не знала 
такого мотиву римська мода епохи еллінізму, від якої виводиться 
клав на одязі Христа. Візантійське мистецтво XIII ст. знало 
орнамеп іальну декорацію вирізу хітону та клаву, але з орнаментом 
цілком іншого характеру ̂ 4 ^  Зате в українському народному одязі 
обшиття вирізу сорочки червоною ниткою, втім його декорація 
трикутними зубчиками, становить достатньо поширене явище для 
того, щоби саме звідсіля виводити даний мотив, схиляючи, таким 
чином, до думки про місцеве його походження. Напрошується 
висновок про більшу прив'язаність автора ікони до цього 
орнаментального елементу, на що вказує використання червоних 
зубчиків також в обрамленні клаву. Разом з іншими відзначеними 
характерними особливостями ікони даний ф акт демонструє 
настільки вільне поводження майстра з класичною візантійською 
традицією, яке не можна уявити власне у її рамках. Отже, навіть ця 
скромна у художній системі пам’ятки деталь доводить цілком 
своєрідний стосунок автора ікони до класичної візантійської 
мистецької культури. Вона виступає скоріше у ролі спільної 
культурної основи з виразними напластуваннями цілком не 
візантійського елементу, який у кінцевому результаті і визначає 
характер аналізованого твору. Тому ікона є однією з ранніх 
пам’яток, які виразно демонструють своєрідні особливості 
української малярської традиції, так чи інакше продовжувані 
майстрами наступних століть. • ~

Проведений аналіз системи орнаментальної декорації ікони 
Дорогобузького монастиря дає можливість глибше зрозуміти 
винятковий у колі мистецьких пам'яток віантійської культури образ 
Богородиці. Поза відзначеним монументальним складом другий 
комплекс визначальних засобів у його складенні пов’язаний з 
графічним трактуванням ликів, цілком очевидно, передовсім 
домінуючого в іконі лику Богородиці. Тут на перший план 
об’єктивно висувається графічне вирішення лику у тому цілком *

*34 Відповідні приклади можуть дати грецька провінційна ікона 
Богородиці Одигітрії XIII ст. (Афіни, Візантійський музей, 
репродукована: Смирнова 3 . С. "Спас Вседержитель" ХПІ в..., с. 252) чи 
згадувана московська ікона Спаса з XIII ст.



своєрідному, поєднанні графіки як мистецтва і теології, котре з 
такою чіткою послідовністю проводиться у системі орнаментальної 
декорації одягу. Лик Марії видовжений, благ ородних пропорцій, з 
малим підборіддям й характерними ніби легко "надутими” 
круг лими щоками. Чіткі лінії, якими окреслегго границі форми, 
вказуюп, гга перевагу розрахунку на сприйняття здалеку. У лику 
неподільно домінують очі із значно побільшеними супроти їх 
природних характеристик, проте вповггі співмірггими з 
монументальною’постаттю Богородиці темними, овальної форми 
зіницями, котрі приглушують звучання тонкого обведення білка, 
ніби применшуючи своїми розмірами його пронизливо-світлу масу. 
Розміри очей підкреслені відповідно організованим їх дальшим 
оточенням. Короткі надбрівні дуги й так само вкорочені, зазначені 
лише світлого фарбою й підкреслені білилом, мішки під очима 
демонструють щасливе уникнення натуралістичної надмірної 
привязаності до природних форм, створюючи таке обрамлеггггя очам, 
яке лише підкреслює й акцентує їх вираз. Завдяки цьому вдалося 
досягнути враження того глибокого, наповненого внутрішньої, 
духовної зосередженості погляду, який містить в собі найглибший і 
найповніший, иайвсеосяжпіший вираз зггачеггггя образу 
БОГОРОДИЦІ. При цілком очевидній близькості цього лику, його 
людськості, саме звідсіля виводиться чітко і послідовно розраховане 
і втілене дистанціювання з закладеною в ньому мірою всеосяжності 
Бога у його співвіднесенні з конкретною людиною -  у даній їй 
досконалості Божого Образу тільки безконечно малого Його 
частиною. . . .  ~

О браз^5 Бог ородиці в іконі Дорогобузького монастиря вказує 
на закладену у ній г либоку теологічну програму, співзвучну тій

п с
J Па жаль, серед відомих пам’яток українського іконопису 

виступають лише поодинокі репліки ікони Спаса, котра могла б 
становити відповідник реліквії Дорогобузького монастиря. 3-иоміж  
опублікованих зразків у даному зв'язку можна назвати хіба що -Спаса" з 
Церкви святого Георгія у Вуйському (СІМ, див. Ikonen uit Polen..., № 2; 
там же бібліографія, до якої слід ще додати: Biskupski R. Ikony ze 
zbiorów..., il. 3-4; Grzćdziela R. Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego..., 
s. 246, il. 1 3 - у  літературі ікона датується XV ст.). Тому заслуговує на 
увагу гой факт, що саме від нього виводиться іконографія (поза двома
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філософії, прихильником і шанувальником якої, наскільки можна 
здогадуватися з лаконічної характеристики літописця, був князь 
Володимир Васильковим. При відповідно високій професійній 
малярській культурі власне вона і визначила унікальний характер 
ікони. Такого роду зразок релігійного малярства об’єктивно є 
пам’яткою, котра виступає свого роду еталоном мистецького 
творення, відомим у культурі Нового часу під переосмисленим 
середньовічним поняттям шедевру. Це твір за самою своєю природою 
одинокий навіть коли він і не був унікальним у буквальному 
значенні цього поняття (у даному конкретному випадку таку 
можливість, здається, заперечує виведена з пізніших наслідувань 
втрачена вірогідна перемиська ікона).

Дорогобузька ікона, окрім всього іншого, ще раз привертає 
увагу до малодослідженої історії шанування Богородиці на 
українських землях. Проведені студії над зародженням української 
іконографії Покрову Богородиці показали його активний розвиток 
практично від самих початків утвердження християнства на 
київському грунті. Новіші історики, покликаючись на звернення 
автора літописного оповідання 1289 р.: "вручив ти людей твоїх і 
город святій і славній і скорій на поміч християнам святій 
Богородиці"*36, схильні висловлювати здогади про підкреслене 
шанування Богородиці Володимиром Васильковичем^37 в ін

взірцями) українських ікон ростового Спаса Пантократора з намісного 
ряду іконостасу: Александрович В. С. Двох’ярусний іконостас..., с. 517- 
519. Значно пізнішою реплікою даного образу є ікона тронного Спаса з 
церкви святої Параскеви у Маляві (Сянок, Музей народної архітектури, 
репродукції див.: Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український 
середньовічний..., табл. LVI; Puskäs В. Kelet es nyugat között. Ikonok а 
Kärpat-vidcken а 15-18. szäzadban. Kiälliitäs a Magyar Nemzeti Galeriäban 
1991. julius-szeptember. Budapest, 1991, № 4). У цьому контексті 
необхідно ще раз відзначити цілковиту відсутність будь-яких спільних з 
українською малярською традицією моментів у московській іконі XIII, 
котру Д. Крвавич цілком безпідставно схильний відносити до спадщини 
волинської школи малярства (див. прим. 40).

136 літопис руський..., с. 446.

137 Геисьорський А. І. З коментарів до Галицько-Волинського літопису 
(Волинські і галицькі грамоти XIII ст.) // Історичні джерела та їх 
використання, вип. 4. Київ, 1969, с. 172.
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цілком очевидно є яскравим свідченням про поширення 
богородичного культу у середовищі Володимира Васильковича. 
Проте необхідно передовсім підкреслити, що наведений зворот 
Волинського літопису подає ще один факт звернення його автора до 
київських джерел, оскільки відповідний текст є майже буквальною 
цитатою з "Слова про закон і благодать” митрополита Іларіона. У 
тій його частині, яка присвячена похвалі князя Володимира 
Святославича, Іларіон, описуючи розвиток держави Володимира за 
його сина і наступника Ярослава Мудрого, серед заслуг останнього 
відзначає: "прѣдалъ люди твое и градь стѣй всеславнїи скорѣй на
помощь хрстіаномъ стѣи бци”^ ^  Таким; чином, літописне 
підкреслення покровительства Богородиці княжій столиці Волині 
вказує на київські джерела даного сюжету і черговий раз наголошує 
па ролі старокиївської традиції у розвитку духовної культури 
княжої України.

Питання ремінісценцій стилю дорогобузької ікони серед 
пізніших пам'яток українського малярства, цілком природно, 
набирає особливої ваги. Через майже повну втрату малярської 
спадщини Волині з-перед XVI ст., малочисельність зразків 
українського малярства кінця ХІІІ-ХІѴ с т .^ ^  й відзначену рідкість 
українських богородичних ікон з-перед другої половини XV 
століття вірогідні найближчі в часі наслідування дорогобузької

138 Молдован А. М. "Слово о законе и благодате" Илариона. Киев, 1984, 
с. 97 (дана фраза міститься лише у першій редакції пам'ятки й відсутня у 
всіх інших варіантах).

139 Розпочате передовсім в останніх публікаціях Віри Свєнціцької 
перелатування ряду ранніх українських ікон вселяє надію на те, що 
дальший розвиток цього процесу, органічною ланкою якого мислитеся, 
зокрема, і дана студія, дасте можливість переконливо обгрунтувати 
приналежність окремих ранніх українських ікон до малярської 
спадщини ХІІІ-ХГУ ст. Така робота, цілком очевидно, вимагає найперше 
якнайретельнішого всебічного вивчення самих пам'яток для уникнення 
традиційного патріотично забарвленого "поверхаххапайства", котре 
може лише зашкодити самій справі. Проте навіть при успішному 
розгортанні такого роду досліджень фонд пам'яток українського 
іконопису з-перед кінця XIV ст. об'єктивно збереже досить обмежений 
характер.
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ікони чи її прототипу безслідно втрачені. Тому мова практично 
може йти лише про дальші аналогії, які через віддаленість у часі 
зводяться не стільки до безпосереднього наслідування стилю, 
скільки до опосередкованого повторення і наслідування окремих 
деталей іконог рафії. Такий підхід пізніших майстрів випливав уже з 
самої ролі іконографії у системі східнохристияпської релігійної 
культури.

В ряду пам’яток, котрі безпосередньо виводяться з іко
нографічної традиції, найраніший приклад якої на українському 
грунті дає реліквія Дорогобузького монастиря, першою повинна 
бути названа вже згадувана ікона Богородиці Одигітрії з церкви 
святого Дмитрія у Підгородцях. Образ Богородиці в пій достатньо 
далекий від самої дорогобузької ікони й виводиться з малярства вже 
XIV ст.140 Натомість у трактуванні фігури Христа в обидвох 
випадках виступають яскраво виражені спільні моменти. Передовсім 
їх демонструють підкреслено витягнуті пропорції самої фігури, не 
характерні для українських ікон Богородиці Одигітрії другої 
половини XV ст. і пізнішого часу поза колом прямих чи опосе
редкованих безпосередніх наслідувань даного прототипу. Особливо 
близьким є також положення ніг Христа, передовсім характерний 
ракурс лівої ноги. Складки його гіматію, як і в дорогобузькій 
іконі, окреслені широкими інтенсивними лініями, тільки у даному 
випадку не кіноварними, а коричневими! Це вказує на їхнє 
походження від спільного іконографічног о прототипу, причому 
особливості його наслідування у підгородецькій репліці демон
струють її дальший зв'язок з цим прототипом, а отже, і пізніше, у 
порівнянні з дорогобузькою реплікою, походження. У цьому зв'язку

Па безпосередній візантійський прототип у консіантинополількому 
малярстві XIV ст. вказує ікона з грецької церкви святого Георгія у 
Венеції (Венеція, Грецький інститут візантійських та поствізантійських 
досліджень, репродукцію голови див.: Chatzidakis М. Ь'ісопс byzantinc // 
Chatzidakis М. Studies in Byzantinc Art and Archacology. London, 1972, 
fig. 14). Особливе місце підгородецької ікони у -спадщині давнього 
українського малярства визначене пізнішими численними наслідуван
нями того винятково популярного іконографічного типу зображення, 
найрапішою реплікою якого є вона сама. В даному зв'язку ікона 
заслуговує на окремое монографічне опрацювання.



заслуговує на увагу стосовно рідкісна у спадщині давнього 
українського малярства кольорова палітра зображень пророків на 
полях підгородецької ікони, у якій особливо виділяється спів
ставленій рожевого та зеленого. Воно не виказує безпосередніх 
зв’язків з дорогобузькою іконою, але виразно нав’язує двокольорової 
гами сопочапських фресок, передовсім до знаменитого "Успішія". 
Окрім підгородецької ікони взоруваппя на тому ж іконографічному 
взірці присут нє також у ще декількох незалежних від дорогобузької 
ікони безпосередньо*пам'ятках пізнішого часу. Найранішою з них є, 
очевидно, незаслужено мало відома і вивчена згадувана найближча 
до підгородецької ікона.з церкви Різдва Богородиці у Новій Всі. 
Особливе місце в ряді цих ікон посідає відома "Богородиця, 
Одигітрія'" з; монастиря домініканців у Львові! (Гдаиьск, костьол 
святого П етра)^ 1. у  пій на спільний прототип; вказує передовсім

Про неї див.: Dąb-Kalinowska В. Obraz Matki Boskiej Sieneńskiej w 
kościele dominikanów w Gdańsku. ProMcni kultu t funkcji / /  Problem 
interpretacji dzieła sztuki i jego funkcji społecznych. Poznań,, 1980* s. 116- 
132; Овсійчук В. A. Українське мистецтво XIV -  першої моломпт XVII 
століття. Київ, 1985, с. 50; Возпицький Б. До проблем мистецького жш тя  
в Галицько-Волинській державі XIV ст. // Міжнародна наукова 
конференція "Галицько-Волинська держава...", с. 85-86 (тут викладена 
цілком несподівана версія про нібито домінування західних впливів в 
галицькому іконопису XIV ст. й пізнішу "українізацію" української 
малярської традиції на галицькому терені, оперта на фантастичній 
інтерпретації трьох богородичних ікон: Чснстоховської, львівської 
домініканської та ікони з написом про її освячення в латинському 
кафедральному костьолі у Львові в 1534 р., насправді виконаної 
незадовго до освячення: Александрович В. Львівська ікона Богородиці 
1534 р. // Релігія в Україні. Дослідження. Матеріали. Вин. II. Львів, 1994, 
с. 10-26). У всіх цих публікаціях ікона львівських домініканців 
розглядається в коп тексті пізньої монастирської легенди про її 
походження. На цілком очевидному легендарному характері 
відповідного переказу наголосив: Trajdos Т. Kult wizerunków maryjnych 
na ziemiach ruskich Korony i Litwy drugiej połowy XIV i pierwszej połowy 
XV wieku w społeczności katolickiej i prawosławnej // Studia Claromoniana, 
t. V. Częstochowa, 1983, s. 146. Незалежно від монастирської легенди 
ікону інтерпретує Ромуальд Біскунский, на думку якого вона 
відноситься щойно до першої половини XV ст.: Biskupski R. Ikony w 
zbiorach..., il. 4. Проте уважне вивчення стилістичних особливостей



іконографія фігури Емануїла, теж достатньо видовженої, тоді як 
трактування лику Марії, безперечно, виводиться від того взірця, 
який в українській малярській традиції вперше виступає у під- 
городецькій іконі. Згадувані ікони з церкви святої Параскеви в 
Панишах та костьолу в Рудках можуть становити далеку аналогію 
передовсім через свій монументальний характер. Виразніша залеж
ність, як і в підгородецькій іконі, у них виступає найперше в укладі 
ніг Христа. Тут досить близькими аналогіями можуть бути також 
дві згадувані ікони першої половини XVI ст. -  невідомого по
ходження у приватній колекції в Познані та з церкви архангела 
Михаїла у Кам’янці. При цілком виразній своєрідності індиві
дуального почерку майстра значно ближче в іконографічному плані 
наслідування прототипу дає згадувана ікона Богородиці Одигітрії з 
апостолами з церкви Успіння Богородиці в Терлі -  у ній, як 
зазначалося, навіть повторений рідкісний рисунок вуха Христа. З 
кіноварним орнаментом хітону Христа певною мірою перегукуються 
мотиви орнаментації ложа святої Анпи у храмовій іконі XV ст. з 
церкви Різдва Богородиці у Новій Всі (НМЛ)142# Проте серед цих

реліквії львівських домініканців утверджує в переконанні у ще 
пізнішому походженні пам'ятки й вказує на її створення щонайраніше в 
другій половині XV ст. в рамках відповідного етапу еволюції львівської 
малярської традиції (детальніше про нього див.: Александрович В. 
"Ікона Богородиці, освячена в латинському кафедральному костьолі у 
Львові у великодну П'ятницю 1534 року" — в друці). Вказане датування 
буде обгрунтовано в рамках планованої студії про ікону львівських 
домініканців. Тут необхідно лише підкреслити, що вона навряд чи може 
мати будь-яке відношення до смоленської ікони, а пошуки її позірних 
смоленських зв'язків демонструють хіба що традиційну русофільську 
тенденцію польської літератури і так само традиційне "нсдобачування" 
української малярської культури.

142  Репродукована: Свєнціцька В. І. Живопис XIV..., с. 236-237; 
Гординський С. Українська ікона..., іл. 67; Логвин Г., Міляєва Л., 
Свєнціцька В. Український средньовічний..., табл. ЬХѴІІ; Свенцицкая В. И. 
Мастер икон XV века из сел Ванивка и Здвижень // Древнерусское искус
ство. Проблемы и атрибуции. Москва, 1977, с. 289-290; Откович В. П. 
Український народний живопис ХѴІІ-ХѴІІІ ст. Київ, 1990, с. 10, 22; 
Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське народне малярство..., іл. 7; 
Grządziela R. Proweniencja і dzieje malarstwa ikonowego..., il. 10.
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безперечних наслідувань іконографічного відповідника дорого- 
бузької ікони у малярській спадщині перемиського регіону особливе 
місце належить одному варіантові зображення Богородиці Одигітрії 
з двома ангелами, приклад якого дають згадувані ікони другої 
половини XV ст. з церкви Покрову Бог ородиці в Долині, архангела 
Михаїла у Яблуииці Руській та невідомого походження. Три названі 
ікони, безперечно, виводяться з одного зразка, котрий -  у його 
зв’язках з прототипом дорогобузької ікони -  традиційно вловлює
ться передовсім у зображенні Христа. Близькі розміри, втім і до 
збережених фрагментів, первісної дорогобузької ікони, спів
відношення фігур з форматом дошки, наявність півфігур ангелів 
характеризують три названі ікони як досить вірне наслідування 
втраченого прототипу. До них виразно примикає й недавно опуб
лікована ікона з церкви Собору Богородиці в Грушеві 143 у  даному 
колі пам'яток привертають увагу співвідношення фігур з основою, 
окремих частин композиції, рисунок деталей, котрі виразно 
зближують вказане коло ікон з їх спільним перемиським 
прототипом -  гаданим відповідником ікони Дорогобузького 
монастиря. Чи не є вони тоді пайвірпішою в іконографічному 
відношенні реплікою втраченого перемиського відповідника 
дорогобузької ікони? У такому випадку питання може бути 
продовжене. Чи не дають три названі ікони також і найвірпіше в 
іконографічному плані наслідування втраченої перемиської версії 
того прототипу, від якого виводиться дорогобузька ікона?

Наявність на території історичного перемиськог о регіону україн
ського малярства декількох -  притому різночасових -  реплік, котрі 
виразно походять від одного давнього зразка, вказує па пере
ховування, найвірогідніше, у самому Перемишлі,.шанованої бого- 
родичної ікони, яку за відзначеними особливостями її пізніших 
наслідувань є підстави пов'язувати з стилем дорогобузької пам'ятки. 
Таким чином, це, вірог ідно, мала бути ікона часів короля Данила чи 
його сина князя Льва Даниловича, двоюрідного брата Володимира 
Васильковича. Як уже відзначалося в іншому зв’язку, розвиток

Попередню спробу окреслення кола пов'язаних з іконою пам'яток та 
визначення їх місця у спадщині перемиського осередку українського 
малярства XV ст. див. далі в студії про перемиського маляра Гайля. .

143 Ярема В. Дивний світ..., іл. 9.
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стилю фресок церкви Апостолів у Печі та Святої Трійці у 
Сопочанах і їх вірогідного відповідника у станковому малярстві -  
дорогобузької ікони -  був досить коротким. Оскільки на візан
тійському грунті він не виходить поза рамки XIII ст., немає підстав 
продовжувати можливості його еволюції на пізніший час і в 
мистецтві княжої України. Це, зрештою, потверджують і вказані 
найраніші відомі оригінальні пам'ятки іконопису перемиського кола.

Сліди поширення стилю дорогобузької ікони у перемиському 
малярському середовищі не просто доводять вірогідну наявність у 
Перемишлі ікони чи ікон, які репрезентують місцевий його варіант. 
Часте наслідування відповідного прототипу дає підстави припускати 
імовірність стосовно більшого поширення даного стилю на 
перемиському грунті. Проте навіть незалежно від конкретного місця 
цього малярського напрямку у мистецькому житті княжого Пере
мишля, вияснити яке детальніше через втрату пам’яток, звичайно, 
вже неможливо, наявність цілком очевидних відгомонів даного 
стилю у пізнішій спадщині перемиського малярства вказує, що він 
не був локальним, суто волинським явищем, а становив один з 
напрямків еволюції тогочасної малярської традиції Галицько- 
Волинської Русі. Тим більше, що коло збережених оригінальних 
його зразків, правдоподібно, не обмежується іконами виключно 
перемиського походження. Новіша література подає побіжну згадку 
про переховувану в фондах Національного музею у Львові ікону 
Івана Предтечі з околиць Галича, трактування складок одягу у якій, 
-  за словами Володимира Яреми, -  має бути досить близьким до від
повідних партій дальовських ікон а р х а н ге л ів Н а в е д е н і факти 
переконливо аргументують спільний контекст еволюції тогочасного 
галицько-волинського малярства і вказують на відповідно високий 
рівень малярської культури Галицької Русі другої половини XIII 
століття, -  одного з основних її напрямків, котрий розвивався у 
середовищі суспільної еліти. Висновок потверджує співставлеипя 
таких пам’яток, як мініатюри архиєрейського Служебника першого 
перемиського єпископа Аптопія (1220-1225 рр.)145 (Москва,

144 Ярема В. Дальовські ікони..., с. 154.

145 Пуцко В. Служебник перемиського єпископа Антонія // Перемиські 
дзвони, 1993, ч 10-12, с. 13-15. У російській літературі відомий як
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Державний історичний музей) і Галицько-волинського Євангелія 
(ДТГ)14(), чи пізніші, XIV ст., згадувані ікони перемиської школи 
"Архангел Михаїл" і "Архангел Гавриїл" з чину Моління та 
"Архангел Михаїл з діяннями".

Часткові наслідування у пізніших пам’ятках перемиського 
походження певних елементів іконографії гаданого перемиського 
відповідника дорогобузької ікони вказують на те, що хоч та 
малярська традиція, до якої належить загублена Одигітрія, 
закономірно стала надбанням історії вже у першій половині XIV ст., 
сама реліквія продовжувала функціонувати далі, зберігався її 
культ, що і викликало модернізовані, відповідно до нових духовних 
ідеалів та естетичних смаків, наслідування, найраніші з-поміж яких 
-  поза підгородецькою реплікою XIV ст. -  належать лише до 
другої половини XV ст. З плином часу найхарактерніші особливості 
першовзірця цілком закономірно стиралися, піддаючись 
модернізації, тому вловлена у декількох пам’ятках кінця XV -  
першої половини XVI ст. спільність має характер далекої часткової 
аналогії й становить тільки слабе відображення окремих 
іконографічних особливостей вірогідного втраченого першозразка 
другої половини XIII ст. Саме такому розвиткові ситуації сприяли й 
відзначені особливості еволюції української богородичної 
іконографії впродовж XIV-XV століть -  як переконує аналіз 
збережених пам'яток, активніше поширення богородичних ікон 
розпочинається на українських землях тільки від другої половини 
XV ст. з відродженням у системі декорації інтер’єру церкви варіанту 
іконостасу з намісною іконою Богородиці. Проте відсутність

Служебник Варлаама Хутинського, про нього див.: Сводный каталог 
славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР ХІ-ХІІІ вв. 
Москва, 1984, № 167, с. 187-188.

про нього див.: Сводний каталог..., № 147, с. 167-168. Датування 
мініатюр залишається дискусійним. О. Попова вказує на початок XIII ст.: 
Попова О. С. Галицко-вольшские мшшатюры раїшего XIII века (к вопросу 
о взаимосвязях русского и византийского искусства) // Древнерусское 
искусство. Художественная культура домонгольской Руси. Москва, 1972, 
с. 283-315. Я. П. Запаско відносить кодекс до скрипторію волинського 
князя Володимира Васильковича: Запаско Я. Скрипторій волинського 
князя..., с. 191.
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повніших наслідувань випливає не лише з відзначеної 
малочисельності українських богородичних ікон з-перед другої 
половини XV сг. Порівняно короткотривалий період розвитку 
ранньог о палеологівського малярства попри його винятково високу 
самостійну історико-мистецьку вартість конкретно відіграв 
скромнішу роль у процесі еволюції візантійської малярської 
традиції впродовж XIV ст. Вона виходила не з рапньопа- 
леологівського малярства, а від зрілого його варіанту XIV ст., 
репрезентованого передовсім мозаїчною та малярською декорацією 
комплексу константинопольського монастиря Хора (Кахріє Джамі) 
другої половини другого десятиліття XIV ст. За попередніми 
дослідженнями саме у руслі розвитку цієї традиції виникла друга 
пайраніша з відомих на сьогодні ікон волинськог о походження -  
"Богородиця Одигітрія" з церкви Покрову Богородиці в Луцьку. 
Вона стоїть набагато ближче до пізнішог о українського малярства і 
вказує, що відзначений гга візантійському г рунті процес зміни 
мистецьких орієнтирів відбувався і па Волині. Очевидно, місцева 
малярська традиція другої половини XIII ст., так само, як і на 
візантійському грунті, не мала довгої власної історії. Як дають 
можливість здогадуватися порівняно нечисленні памятки перемись- 
кого кола, у наступному столітті вона досить скоро втратила свою 
актуальність. Саме за цих умов і склався той новий малярський 
напрямок XIV ст., одинокою ранньою волинською пам'яткою яког о 
є згадувана ікона з луцької Покровської церкви. Роль традиції XIII 
століття у його формуванні цілком очевидна, однак її конкретний 
"вміст " визначити досить складно, передовсім через малочисельність 
пам’яток ХІІІ-ХІV ст., яка об’єктивно визначає скромний етап обі
знаності з відповідною малярською т радицією.

Проте відзначені ремінісценції малярської культури XIII ст. в 
українському мистецтві пізнішого часу, найяскравіший приклад 
яких дає передовсім еволюція західноукраїнської іконографії 
Богородиці Одигітрії, вказують на значно вагомішу, ггіж можна 
було здогадуватися раніше, роль малярської традиції XIII ст. в 
еволюції українського релігійного малярства наступних трьох 
століть. У мистецькому плані прив'язаність майстрів XIV-XVI ст. до 
малярської традиції княжої України випливала передовсім з 
мистецького рівня її здобутків, найяскравіше свідчення про який дає 
саме дорогобузька ікона. В плані історичному княжа доба у
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свідомості наступних століть зберіг алася в ролі найвищого злету 
національної (цілком очевидно, тільки у тогочасному розумінні 
даного поняття) традиції. До неї зверталися не лише в пошуку 
високих взірців релігійної іконографії, але й па інших рівнях -  тут 
варто згадали хоча б ті легенди про початки Львова, котрі з уст 
львів'ян вже наприкінці XVI ст. записував Мартин Груневег147 Все 
це доводить цілком особливе значення періоду середини -  другої 
половини ХІГІ ст. в історії не лише українського малярства та 
мистецької культури, але й історичному процесі на українських 
землях взагалі. Тому'якщо для візантійської малярської традиції 
пізнішого часу особливе значення мав період її розквіту в XIV ст., 
то для українського малярства таким еталонним часом лог ічно 
мали бути середина -  друг а половина XIII ст. Безперечно, саме тоді, 
в час розквіту Галицько-Волинської Русі у складних історичних 
умовах, закладено основи того, чому в історичній перспективі, -  а 
тим більше при майже цілковитій втраті мистецької спадщини 
інших українських земель з-перед XVII ст. -  судилося стати власне 
українською культурного традицією в історії у тому її виг ляді, в 
якому вогга засвідчена пам’ятками XV-XVI ст. Відмінність форму
вання цієї традиції від власне візантійських процесів цілком очевидна 
і це тільки поглиблювало її ориг інальний характер, який випливав з 
власної культурних джерел. Саме ця зріла, співзвучна ранній палео- 
логівській, малярська традиція Галицько-Волинської держави скла
ла ту иайширшу іконографічну основу, на якій відбувався розвиток 
західноукраїнського малярства від XIV до кіпця XVI ст.148

У контексті еволюції історичног о процесу гга українських землях 
це явище мало своїм підгрунтям події середини XIV ст., пов’язані з 
включенням земель Галицької Русі до складу Польщі й входженням 
Волині до Великого Князівства Литовського. Ця загал ьпоісторичпа 
ситуація з другої половини XIV ст. зімкнулася з ситуацією 
внутрімистецькою. Новий духовний контекст, нові ідеали й почаст и 
нове коло замовників визначили історико-культурне середовище, у

147 Груиевег М. Опис Львова // Жовтень, 1980, № 10, с. 110, 111.

148 ц а прикладі ікон перемиського походження вперше на цю 
особливість розвитку української малярської культури вказано: 
Алсксаидрович В., Перемиська ікона XIV ст..., с. 18-19.
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котрому те мистецтво, унікальною пам’яткою якого є ікона 
Дорогобузького монастиря, природно було вже тільки історією з 
усіма характерними особливостями ставлення до неї. Традиційно з 
цього кола історичішх пам’яток бралися здебільшого лише 
іконографічні схеми та наслідувалися окремі деталі, тоді як 
породжені цілком конкретними обставинами духовна глибина і 
величний внутрішній склад образів у контексті нової епохи 
об'єктивно могли бути категоріями тільки історичними. Пррте 
виразні ремінісценції малярської культури XIII ст. в іконопису 
наступних століть, найвагоміший приклад яких дає передовсім 
еволюція західноукраїнської іконографії Богородиці Одигітрії, 
вказують на значно вагомішу, ніж можна було уявити раніше, роль 
малярської культури XIII ст. в рамках наступного періоду мистець
кої історії українських земель.

Наскільки цей висновок є підстави поширювати і на волинський 
історико-культурний регіон? Нечисленність пам’яток раннього 
волинського малярства, які, до того ж, поза двома найранішими 
богородичними іконами, збереглися починаючи лише з XVI ст., 
виразно ускладнює відповідь на дане питання. Проте безпосереднє 
цитування окремих характерних елементів іконографії дорогобузь- 
кої Одигітрії у пам’ятках ХІУ-ХУІ ст. вказує на збереження і 
відповідне продовження традиції і на Волині. Цей висновок 
потверджує також колорит "Спаса у славі" другої половини XVI ст. 
з церкви архангела Михаїла в селі Промінь (до 1946 р. -  Пілгани) 
під Луцьком (Луцьк, Волинський краєзнавчий музей), який так само 
вказує на можливість далекого зв'язку ікони з цією малярською 
традицією ̂ 9  гірИ порівняно невеликих розмірах пілганівська

ікона не опублікована. Вона виконана в руслі розвитку малярської 
культури другої половини XVI ст. з виразним спрощенням форм, 
особливо в трактуванні лику та колориту. ІІа можливість її віддаленого 
зв'язку з малярською традицією часу дорогобузької ікони вказує 
рідкісне в українському мистецтві поєднання зеленого і вишневого 
(генетично виведеного з рожевого) кольорів в одязі Христа, яке має 
безпосередню аналогію в одязі Івана Предтечі з Моління в церкві 
Апостолів у Печі. Див.:ТіуриІі В. Византийске фреске..., ил. XXIV. Так 
само в традиції другої половини ХНІ ст. закорінене характерне 
трактування вилиць у лику Спаса в іконі, хоч у даному конкретному
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пам’ятка відзначена яскраво вйраженими рисами монументального 
стилю, що певною мірою ріднить її з дорогобузькою іконою й тим 
малярським напрямком, який вона репрезентує. Хоч особливості 
трактування лику Спаса з декоративно переданими висвітленнями на 
вилицях вказують і на зв’язки ікони з мистецькою традицією кінця 
XIV ст.ї^О , на Херені Волині покищо відомою виключно за 
невеликими фрагментами фресок луцького кафедрального собору 
Івана Богослова^. Монументальність є однією з характерних рис 
значної групи творів волинського малярства, збережених на 
території нинішньої Волинської області. Окрім нечисленних зразків 
станкового малярства XVI ст. (тут нині їх відомо лише два) до неї 
належить також значна група ікон XVII і навіть окремі пам’ятки 
XVIII ст.152 Характерно, що у малярській спадщині сусідньої

випадку відповідний прийом виразно сиримітивізований. Па 
українському ґрунті найраиіший відповідний зразок дає лик пророка 
Іллі в "Преображенні” кінця XIV ст. з церкви святого Георгія у Вільшаии- 
ці. Репродукцію останньої ікони див.: Свєіщіцька В. І., Сидор О. Ф. 
Спадщина віків..., іл. 11-12; Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське 
народне малярство..., іл. 6.

150 Пор. трактування ликів у згадуваному "Преображенні" з церкви 
святого Георгія у Вілынаниці.

151 Відкриті у 1984-1986 рр. порівняно незначні залишки двох 
періодів малярської декорації собору не опубліковані за винятком 
фрагменту з головою Христа, очевидно, з композиції "Воскресіння- 
Зішестя до пекла": Малсвская М. В. Исследовапие церкви XII в. в Луцком 
замке // Лрхсологические открытия 1985 года. Москва, 1987, с. 365. 
Даним коротким повідомленням та відповідними звітами за два інші 
роки (Малсвская М. В. Архитсктурно-археологические исследовапия в 
Луцком замке // Лрхсологические открытия 1984 года. Москва, 1986, 
с. 268; Вона ж. Исследовапия в Луцком замке и в с. Зимно // 
Лрхсологические открытия 1986 года. Москва, 1988, с. 305-307) поки
що й обмежується література про унікальну оригінальну пам'ятку 
монументального малярства Волині.

152  Огляд пам'яток волинського іконопису з колекції Музею 
волинської ікони в Луцьку (експонованої частини збірки) див.: Музей 
волинської ікони. Альбом. Вступна стаття В. Александровича (в друці). 
Єдина публікація, здатна дати певне, хоч і дуже скромне, уявлення про



Рівненщини Хуі-ХУІІ ст. монументальний напрямок простежується 
менше^^. Монументальні властивості малярства володимирсько- 
луцького регіону Волині виступають як притаманна йому його 
внутрішня особливість, тому закономірно постає питання, чи не є 
вони його власною історичною рисою, закоріненою у маловідомій

цю колекцію, здебільшого, пізніші її пам'ятки: Культ святих у 
православній церкві. Каталог виставки. Луцьк, 1988.

153 Короткий огляд рівненської збірки іконопису див.: Луці» В. Збірка 
волинських ікон..., с. 38-51. Виняток становлять згадувані ікони Спаса 
1592 та Богородиці Одигітрії 1595 р., переховувані нині в колекції 
Рівненського краєзнавчого музею. Обидві вони досить виразно 
виділяються з-поміж малярської спадщини Волині XVI ст., що 
закономірно породжує питання про те, наскільки вони належать до 
власне волинської малярської традиції. Дана проблема вимагає окремого 
спеціального дослідження, попередньо можна лише стверджувати 
наявність в іконах певних елементів, які вказують на можливість зв'язків 
з традицією молдавського малярства XVI сг. (пор. прим. 65). Краще 
молдавські контакти документально потверджені на львівському груші, 
проте є достатні підстави вводит и у орбіту їхнього процесу й волинський 
регіон. Вперше на цс вказано у виступі автора на конференції "Велике 
Князівство Литовське та його спадщина" в Тракаї (Литовська Республіка) 
у вересні 1994 р. Див.: Aleksandro wycz WJ Wołyń w bizantyńsko- 
bałkańskich związkach artystycznych... Такий висновок потверджує 
передовсім згадувана ікона святого Миколая з Миленького монастиря 
біля Луцька роботи сучавського маляра Григорія Босиковича. Інший 
аналогічний доказ подає викрадена з Національного музею у Львові в 
1984 р. нсопублікована ікона "Покров Богородиці" з церкви у 
Дубровиці, стилістика якої цілком однозначно стверджує її 
приналежність до малярської спадщини майстра Дмитрія (він цілком 
очевидно виводиться з Молдавії), відомого за підписом на датованій 
1565 р.‘ відомій іконі Спаса з церкви Різдва Богородиці у Долині (ІІМЛ, 
репродукції див.: СвєнціцькиЙ І. Іконописі» Галицької України..., с. 5; 
СвєнціцькиЙ-СвятицькиЙ І. Ікони Галицької України..., табл. 39, № 57; 
Свєнціцька В. І. Живопис XIV..., с. 257-260; ГордииськиЙ С. Українська 
ікона..., іл. 134; 136; Логвип Г. II., Миляева Л. С. Искусство Украииьі..., 
с. 138, іл. 132; Логвин Г., Мілясва Л., Свєнціцька В. Український 
середньовічний..., табл. ХС; Овсійчук В. А. Українське малярство XIV..., 
с. 135; Він же. Українське мистецтво другої половини XIV..., (у блоку 
ілюстрацій після с. 152).
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малярській культурі княжої Волині, з якої на підставі скупих 
літописних свідчень дотепер у найзагальніших рисах частково 
прояснювалася лише ситуація в оточенні князя Володимира 
Васильковича? На жаль, за малочисельністю пам’яток давнішого 
волинського малярства при нинішньому стані осмислення еволюції 
мистецької культури українських земель неможливо конкретно 
пов’язати між собою розділені кількома століттями ці водночас 
кожне по своєму великі явища мистецької культури Волині. Проте 
особливості як історичної долі регіону, так і розвитку історико- 
культурної ситуації па волинському грунті, дають підстави вбачати 
тут цілком очевидний'генетичний взаємозв’язок -  попри нинішні 
паші труднощі з його обґрунтуванням повноцінною аргументацією.

Студії над дорогобузькою іконою об’єктивно ставлять питання 
про той конкретний візантійський прототип, від якого виводиться 
розглядапа реліквія княжої Волині. На превеликий жаль, спадщина 
візантійської малярської культури XIII ст. дійшла до нас у 
настільки скромному обсязі, що на конкретне вирішення цього 
питання сподіватися, скоріше, не доводиться. Проте наявні дані про 
елементи константинопольської орієнтації культурного середовища 
Володимира Васильковича у поєднанні з найвищим професійним 
рівнепь дорогобузької ікони дають підстави для висновку про 
відповідний константинопольський її прототип. Оскільки жодна з 
таких святинь візантійської столиці не дійшла до нашого часу, про 
нього можна говорити лише здогадно на підставі пізніших реплік і 
не у самому візантійському мистецтві (тут вони -  принаймні на даний 
час -  не відомі), а в мистецькій практиці тих країн, які знаходилися 
під безпосерднім впливом візантійської малярської традиції й повні
ше зберегли свою малярську спадщину. Такими є Італія та Росія.

Про наслідування прототипу дорогобузької ікони на італійсь
кому грунті свідчить порівняно значна група богородичпих ікон 
другої половини XIII сг., у котрих повторюється передовсім така ха
рактерна рідкісна особливість дорогобузької реліквії, як мону
ментальний характер композиції у поєднанні з підкреслено 
витягнутими пропорціями фігури Х ри ста^^ . З італійських

154  Конкретні відповідні приклади див.: Garrison Е. В. Italian 
Romanesquc Panel Painling. An Illustrated Indeks. Florence, 1949, № 69, 90, 
91 ,95 ,96 .
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малярів другої половини XIII ст. даного іконографічного мотиву 
особливо послідовно дотримувався анонімний флорентійський 
"Майстер святої А г а т и " п а  безпосередні контакти якого з 
візантійською малярською традицією виразно вказує найраніша з 
відомих його "Мадонн" (Сап Паулу, Музей мистецтв) 156 не 
вдаючись до детальног о вивчення проблеми реміпісцепцій прототипу 
дорогобузької ікони в італійському малярстві другої половини XIII 
століття -  це становить цілком окрему (і.винятково цікаву) тему -  
обмежимося висновком про появу слідів впливу згаданого прото
типу па італійському грунті у третій чверті XIII ст. та цілком 
очевидний короткий період поширення його наслідувань. Отже, 
факти історії італійського малярства, як видається, зі свого боку 
теж здатні потвердити запропоновану інтерпретацію дорогобузької 
ікони.

Аналіз у контексті проблематики дорогобузької ікони пам’яток 
російського малярства у свою чергу теж свідчить на користь її 
приналежності до малярської культури саме XIII ст. Правда, в 
історії російського мистецтва не вироблено таког о точного дату
вання пам’яток, яке вже віддавна практикується щодо італійського, 
проте всі найближчі іконографічні аналоги ікони з дорогобузького 
монастиря у спадщині російського мистецтва не виходять поза межі 
XIII ст.

Першою серед ггих повинна бути згадана спемзовапа і таким 
чином значною мірою знищена ікона з Афанасіївського Молог- 
ського монастиря (Ярославо-ростовський державний ієгорико- 
архітектурпий і художній музей-заповідник)^^. До неї примикає 
також ггевідомого походження ікона з колишньої колекції С. П. Ря- 
бушинського (Москва, Д Т Г )^^  та втрачена ікогга з Ігрицького

Див.: Boskovits М. The Origins of Florentine Painting 1100-1270 (А 
Corpus of Florentinc Painting. Section I, Vol. 1). P->rence, 1993, pl. LXV, 
LXV III, LXIX, Add.pl. III.
156 Ibid pl. LXV.
1 CT
J / Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитек і > рный и 

художественный музей-заповедник. Каталог. Москва, 1964, № 2.
1 со
1JO Антонова В. И., Мнсва II. F. Государственная Третьяковская і алсрся. 
Каталог древнерусской живописи. Оиыт историко-художественной 
классификации, т. І. XI -  начало XVI века. Москва, 1963, № 301.



Пісоченського монастиря 159 Вони мають яскраво виражений 
провінційний характер і відзначені досиїь примітивним рівнем 
виконання і в даному відношенні жодною мірою не можуть бути 
співставлюваиі з дорогобузькою пам’я ткою. Проте їхня іконографія 
виразно наслідує той же прототип, на що вказують передовсім 
пропорції фігури Христа, оскільки інші складові іконографічної 
системи зазначених російських пам’яток перероблені значно 
радикальніше і набагаю дальші від наслідуваного першозразка. 
Отож, аналіз доступних ікон російського походження-, так само- 
вказує на наслід\вапни прототипу пам’ятки Дорогобузького 
монастиря і на російському грунті.

Цілком очевидно, що спільний прототип українських, італій
ських та російських ікон може маги лише візантійське походження. 
Відомі історичні обставини відновлення. Візантійської імперії у 1261 
році наводять па думку, чи. не може дорогобузька реліквія 
виводитися від тієї візантійської ікони, котру внесено до 
відвойованої у латинян столиці перед імператором Михаїлом VIII 
Палеологом під час його урочистого в’їзду до Константинополя 15 
серпня 1261 року? При сьогоднішніх уявленнях про візантійське 
малярство середини -  другої половини XIII ст_ дане питання, 
звичайно, може висуватися лише як гіпотеза в надії на її можливе 
підтвердження (чи заперечення) у майбутньому. , - .

Проведений аналіз ікони Богородиці Одигітрії з Успенської 
церкви у Дорогобужі, її власного історико-культурпого контексту 
та ремінісцепцій репрезентованого нею стилю /та іконографії у 
спадщині українського малярства пізнішого часу дає підстави роз
глядати ікону Дорогобузького монастиря як один з най
характерніших, а в іконопису -  унікальний взірець малярської куль
тури українських земель другої половини ХНІ ст. -  того періоду її 
розвитку, який був співзвучний з ранпьопалеологівською ма
лярською традицією епохи відновлення Візантійської імперії й 
початку останнього розквіту візантійської мистецької культури. На 
галицько-волинському грунті він збігся з заключним періодом 
князювання короля Данила у Галицькій землі та його молодшого 
брата -  князя. Василька Романовича на Волині й початками

1 ^  Ростово-суздальская школа живописи. Каталог выставки. Москва, 
1967, с. 11, 18, 19. ' к



правління їхніх наступників відповідно Льва Даниловича та 
Володимира Васильковича.

Пам’яткою мистецької культури тієї знаменної епохи, так 
яскраво відображеної па сторінках Галицько-Волинського літопису 
у похвалі короля Данила й, особливо, Володимира Васильковича, і є 
дорогобузька ікона. Вона становить унікальне автентичне свідчення 
найвищого рівня мистецької культури не лише княжої Волині, але 
й українських земель взагалі. Цілком своєрідне становище 
малярської реліквії Дорогобузького монастиря в історії української 
мистецької культури визначає за нею місце відповідне тому, яке у 
візантійській мистецькій спадщині посідає привезена свого часу до 
Києва ” во єдином корабли" з шанованою свого часу, але згодом 
нібито безслідно втраченою однією з найбільших його реліквій -  
іконою Богородиці 160 з церкви Богородиці Пирогощої на Подолі -  
знаменита константинопольська ікона Богородиці Елеуси першої 
третини XII ст., відома в історії під наданою їй пізніше в Росії 
назвою Владимирської ікони.

Відкриттям дорогобузької реліквії належить до видатних подій в 
української культурної історії -  у ній давня мистецька культура 
українських земель отримала ту еталонну пам’ятку, яка, попри всю 
цілком очевидну відносність мистецьких абсолютів в історичній 
перспективі, залишиться для української малярської спадщини 
беззаперечним явищем вершинного порядку.

^60 Іконографія цієї старок мінської святині до цього часу не вияснена, 
див.: Пуцко В. Ікони Богородиці у давньому Києві // Церковний календар 
1993. Сянік, 1993, с. 132. Аналіз наявних відомостей про цю таємничу 
київську реліквію привів до висновку, що це була ікона Богородиці 
Заступниці (грецьк. Агіосорітісси), котра в XIII ст. у київському 
мистецтві дала початок іконографії Покрову (заступництва) Богородиці. 
Див.:. Алсксандрович В. Старо-київський культ Богородиці Заступниці...
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СВЯЩЕНИК ГАЙЛЬ -  МАЛЯР КОРОЛЯ 

ВЛАДИСЛАВА II ЯГАЙЛА -  І ПЕРЕМИСЬКЕ МАЛЯРСТВО 

ХІУ-ХУ СТОЛІТЬ

Особа перемиського священика Гайля -  маляра, документально 
потвердженого виконавця декількох ансамблів монументального 
малярства фундації польського короля Владислава II Ягайла на 
території Сандомирської, Краківської та Сєрадської земель Поль
ського королівства, -  у всіх відношеннях посідає цілком окреме 
місце в українській мистецькій культурі. Унікальний статус митця 
визначений не лише тим, що після святого Алімпія Печерського він 
-  один з перших майстрів українського малярства, чиє ім’я взагалі 
збереглося в історії. Поодинокі вцілілі документи до біографії 
майстра зберегли дані, котрі можуть служити підставою для 
конкретного розгляду питання про його малярську спадщину. При 
цілковитій -  поза люблінським ансамблем фресок 1418 р. -  від
сутності підписних пам’яток українського малярства з-перед сере
дини XVI ст. саме ця обставина відіграє першочергову роль у 
визначенні вповні унікального місця перемиського майстра в 
мистецькій культурі українських земель.

Найраніші відомості -  літописні та документальні -  про пред
ставників українського малярства вціліли лише починаючи від 
самого кінця XIV ст. їх перелік відкривають згадки 1387 та 1389 рр. 
про львівського митця Іоанна^. В одному з списків псковського 
літопису випадково збереглася помилково вписана під 1551 (7059) р. 
і закреслена нотатка про київського ченця Антонія: у 1409 р. разом 
з помічником Ігнатієм він входив до складу артілі майстрів, котра 
малювала псковський кафедральний собор Святої Трійці^. В першій * *

 ̂ Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, 1.1. Najstarsza księga miejska 
1382-1389. Wydał A. Czołowski. Lwów, 1897, s. 74, 76.
* ІІовгородские и псковскис летоггиси U Поліюс собранис русских лето- 
писей, т. 4. Санкт-Петербург, 1848, с. 308, прим. 8. Пор.: Собко II. П. Сло- 
варь русских художников, т. 1, вьш. 1. Санкт-Петербург, 1893, с. 212; 
ЖолтовськиЙ П. М. Словник довідник художників, що працювали на 
Україні у XVI-XVIII ст. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства, 
вип. 7/8. Київ, 1962, с. 193; Нариси з історії українського мистецтва.
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половині XV ст. у Львові працював маляр Лука, документально за
фіксований у 1404-1411 рр.З Що ж до впроваджених до літератури 
львівських майстрів першої половини XV сг. Станцеля^ та Лукаса^, 
окреслюваних в документах міського архіву терміном ”то1сг", то у 
правильності інтерпретації їхньої професії виникають вповні за
кономірні сумніви. В історико-культурній ситуації Львова діяль
ність у рамках першої половини XV ст. цілої групи представників 
західноєвропейської малярської традиції видається несподіваною. 
Щось подібне па львівському грунті спостерігається перед кінцем 
XV ст., але тоді у середовищі майстрів львівського варіанту 
західноєвропейської мистецької орієнтації виразно домінують при
булі, здебільшого краківські та вроцлавські, вихідці, котрих, віро
гідно, притягнули обширні роботи над завершенням кафедрального 
костьолу, втім і малярі (Н. Габершрак)^. Аналогічна ситуація з

Київ, 1966, с. 50; Свєнціцька В. І. Живопис XIV-XVI століть // Історія 
українського мистецтва у шести томах, т. 2. Мистецтво XIV -  першої 
половини XVII ст. Київ, 1967, с. 217; ЖолтовськиЙ П. М. Словник 
художників, що працювали на Україні у XIV-XVIII ст. // Він же. Художнє 
життя па Україні у XVI-XVIII ст. Київ, 1983, с. 113; Овсійчук В. А. 
Українське мистецтво XIV -  першої половини XVII століття. Київ, 1985, 
с. 44; Свєнціцька В. І. Малярство XIV-XVI століть // Свєнціцька В. І., 
Сидор О. Ф. Українське малярство X1V-XVIII століть у музейних 
колекціях Львова. Львів, 1990, с. 11; Митці України. Енциклопедичний 
довідник. Київ, 1993, с. 26.

3 Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. II. Księga przychodów i 
rozchodów miasta 1402-1414. Wydał A. Czołowski. Lwów, 1896, s. 34, 62, 
69 ,74 ,94 ,107 .
4 Ibid, s. 14, 37, 59, 74, 96, 120.
5 Ibid, s. 11, 57; Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. III. Księga 
przychodów i rozchodów miasta 1414-1426. Wydał A. Czołowski. Lwów, 
1905, s. 8, 43; Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. IV. Księga 
ławnicza miejska 1441-1448. Wydali A. Czołowski i F. Jaworski. Lwów, 
1921, s. 106, 213.
6 До такого висновку приводить співставлепня наявних відомостей про 
тогочасних львівських майстрів західноєвропейської орієнтації. їх 
публікацію див.: Abraham W. [Komunikat о /.piskach] z majstarszaej księgi 
sądowej arxybiskupstwa lwowskiego // Sprawozdania Komisyi do badania 
historii sztuki w Polsce (далі -  SKHS), t. VIII. Kraków, 1912, s. LXIII; 
Łoziński W. [Komunikat] o lwowskich malarzach// SKHS, t. IV. Kraków, 
1889, s. LVni.
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приїжджими малярами могла бути й раніше, оскільки якнайтісніші 
контакти з Краковом становлять одну з характерних особливостей 
львівського мистецького середовища ще навіть на початку XVII ст.^ 
Проте у розгляданому конкретному випадку термін "Моїег", 
очевидно, відноситься не до малярів, а до мельників (пім. Müller)^. 
Така його інтерпретація видасться ще вірог іднішою у порівнянні з 
складом майстрів сучасного перемиського малярського осередку. 
Під 1431 р. у місті зафіксований маляр Мартин "ungarus"^. Не 
цілком виразно презентується національна приналежність Якуба 
(1443)Ю. Діяльність на перемиському грунті українського маляра 7 *

7 Даний аспект історії львівського мистецького середовища залишається 
невивченим, окремі найновіші архівні відомості до цієї проблеми див.: 
Ałeksandrowycz W. Augustyn Penscl lwowski malarz pochodzenia polskiego 
z XVI wieku // Przegląd wschodni, 1992/1993, t. 2, zesz 5, s. 15-16. Ширші 
дані про малярські зв'язки Львова та Кракова див.: Александрович В. Зі 
студій над письмовими джерелами до історії українського мистецтва. 
Малярі у мистецьких взаємозв'язках західноукраїнських земель XVI- 
XVII ст. // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка (в друку).

® Пор. позицію "pro lapide molari" у рсєсірі видатків львівської міської 
каси 1412 р.: Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. II. Księga 
przychodów..., s. 129.
^ Pomniki dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 1402-1445. Wydali i 
objaśnieniami zaopatrzyli Jan Smółka i Zofja Tymińska, Przemyśl, 1936, 
s. 237. Питання про діяльність майстрів угорського походження на 
території тогочасної Польщі мало привертало увагу дослідників, проте 
воно, цілком очевидно, заслуговує спеціального вивчення, передовсім у 
контексті наявних документальних відомостей, найперше про угорських 
малярів у Кракові. Поза цим документованим аспектом "угорський слід" 
вартує більшої уваги і через тс, що, не виключено, саме майстрові 
угорського походження належить малярський запис релігійної святіші 
Польщі -  Чсистоховської ікони Богородиці. Останнім часом угорський 
слід віднайдено і на львівському грунті -  його дає алебастрова 
скульптура страждаючого Христа, на постаменті якої вміщено 
зображення п'єти з донатором (Львівська картинна галерея, далі -  ЛКГ). 
Коротко про цю пам'ятку див.: Александрович В. Шляхи розвитку 
портерту в середньовічному українському малярстві // Україна в 
минулому, вип. 4. Київ-Львів, 1993, с. 26, прим. 24.

^  Pomniki dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 1402..., s. 308. Пор.: 
Bostel F. Kilka wiadomości o złotnictwic i malarstwie w Przemyślu // SKHS,
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Тимофія Дробиша (помер не далі 1466 р.11) простежується від 
1442 р.12. Таким чином, наявні джерела не потверджують актив
ності більшої кількості представників західноєвропейської 
малярської традиції в Перемишлі упродовж першої половини XV 
ст. Проти можливості функціонування розбудованого середовища 
майстрів малярства західноєвропейського родоводу в тодішньому 
Львові свідчить і короткотривала на той час історія мистецького 
напрямку західноєвропейської орієнтації на місцевому грунті -  лише 
розпочав складатися як повноцінне самостійне явище місцевої 
мистецької культури з другої половини XIV ст.

До наведеного невеликого переліку майстрів українського 
(включно з неукраїнськими, які в цей час діяли у малярських 
середовищах Львова та Перемишля) малярства, відомих за 
літописними та документальними згадками кінця XIV -  першої по
ловини XV ст.13, очевидно, треба додати також загадкового до * 10 * 12 13

t. 5. Kraków, 1896, s. LXXXV; Frazik J. T. Zarys dziejów sztuki Przemyśla // 
1000 lat Przemyśla, t. 1. Kraków, 1976, s. 502; Słownik artystów polskich, t. 
3. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1979, s. 179. На підставі унікального 
архівного свідчення виробити погляд про національно-культурну 
приналежність майстра неможливо. Ім’я мало б вказувати па його 
польське походження, проте в актовій книзі перемиського лавничого 
суду збереглися записи 1444 рр. із згадками про русина Якуба: Pomniki 
dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 1402..., s. 95, 313.

10 червня цього року у зв'язку з спадком покійного майстра у
міських актових книгах зафіксований його син Прокіп: Державний архів 
у Перемишлі (далі -  ДАП), Архів міста Перемишля, сиґн. З, с. 627.

12 Pomniki dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 1402..., s. 301.
13 До нього свідомо не включені імена ієромонаха Веніаміна (1406 р.) та 
Лаврентія (1409 р.), які містяться у написах на тильній стороні ікони 
"Втілення" у церкві Воскресіння Христового в Жидачеві та Пацлавської 
Богородиці у греко-католицькому кафедральному соборі Різдва Івана 
Хрестителя в Перемишлі, оскільки обидва зазначені написи мають 
пізніше походження. Перша з вказаних ікон намальована, мабуть, уже в 
середині XVI ст. (про неї див.: Вуйцик В. Жидачівська Ораита // Родовід. 
Наукові записки до історії культури України, ч. 9. Київ, 1994, с. 74), 
перемиська ікона перемальована, доступний нині малярський шар відно
ситься вже до XVII ст. (репродукована: Перемиські дзвони, 1993, ч. 7-9, 
на обложці).
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цього часу Владику, нотатка про якого збереглася у реєстрі 
королівських видатків 1394 р .^  Через иедокладність відповідного 
джерельного свідчення у літературі не виробилося усталеного по
гляду па особу цього майстра^. Однак у даному конкретному 
випадку розходження насправді є є передовсім наслідком не стільки 
браку відповідної джерельної бази, скільки внутрішнього стану 
самої літератури і недостатньої обізнаності дослідників з 
джерелами, втім навіть опублікованими. Як виявилося, окрім того 
списку реєстру видатків королівської каси, який наприкінці мину
лого століття впровадив до наукового обігу Фрапцішек 
Пєкосіпьскі, зберігся ще один в окремих записах ширший його * 15

Piekosiński F. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej 
Jadwigi // Monumcnta medii aevi historica, t. XV. Kraków, 1896, s. 207; 
Wawel, t. II. Materiały archiwalne do budowy zamku zebrał i wydał Adam 
Chmiel (Teka Grona konserwatorów Galicy i Zachodniej, t. V). Kraków, 1913, 
s. 5. Переклад рахунків польською мовою див.: Przezdziecki A. Zycie 
domowe Jadwigi i Jagiełły z regestrów skarbowych z lat 1388-1417- 
Warszawa, 1854, s. 56. Польський переклад відповідного запису за 
Пєкосіиьским подає: Wojciechowski Т. Kościół katedralny w Krakowie. 
Kraków, 1900, s. 30.
15 Див.: Kołaczkowski J. Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w 
dawnej Polsce. Warszawa, 1888, s. 315; Wojciechowski S. Kościół katedra
lny..., s. 30, 32; Грушсвська M. Причинки до історії руської штуки в дав
ній Польщі (етнографічній) // Записки Наукового товариства ім. Т. Шев
ченка, т. LI, кн. 1. Львів, 1903, с. 4-5; Грушевський М. Історія України- 
Руси, т. 6. Київ-Львів, 1907, с. 372; Walicki М. Malowidła ścienne kościoła 
Św. Trójcy na zamku w Lublinie (1418) // Studia do dziejów sztuki w Polsce. 
Warszawa, 1930, t. 3, s. 4; Історія української культури. Під загальною 
редакцією д-ра Івана Крип'якевича. Львів, 1937, с. 521, 526; Жолтов- 
ський П. М. Словник-довідник художників..., с. 198; Нариси з історії 
українського мистецтва. Київ, 1966, с. 50; Trajdos Т. М. Treści ideowe 
wizerunków Jagiełły w kaplicy Świętej Trójcy na zamku lubelskim // 
Biuletyn historii sztuki, 1979, № 3, s. 317; Жолтовський П. M. Словник 
художників..., c. 121; Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskic malowidła w 
kaplicy zamku lubelskiego. Warszawa, 1983, s. 9, 135; Budzyński Z. 
Nieznane szczegóły z biografii Hajla z Przemyśla nadwornego malarza 
Władysława Jagiełły // Biuletyn historii sztuki, 1987, № 1-2, s. 168; Митці 
України..., c. 127; Różycka-Bryzck A. Bizantyńsko-ruskic malowidła w 
Polsce wczcsnojagicllońskicj: problem prystosowań na gruncie kultury 
łacińskiej // Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedstwa, t. 2. Przemyśl 1994, s. 320; 
Stawicki S. Przyczynki do historii ściennych malowideł bizantyńsko-ruskich 
w Polsce. Technika i konserwacja // Ochrona zabytków, 1994, № 1, s. 5.



варіант. Зокрема, він наводить дещо повніші дані й у свідченні про 
Владику. У цьому списку реєстру, відповідну нотатку подано в такій 
версії: "Pro excmpcionc de hospicio Wladice cum aliis ruthcnis suis 
sociis pictoribus ccclesic sanclc Crucis in montc Caluimontis Cracoviam
vcnicntibus ad mandatum rcgis ct suc rcgine VI marc. et I fc r t."^ . 
Отже, ці опубліковані ще на початку нашого століття матеріали 
дають значно конкретніші відомості про майстра й усувають будь- 
який грунт з-під уробленої в літературі "проблеми Владики". Нова 
версія нотатки схиляє до висновку, що у пій зафіксовано власне ім’я 
митця, він і справді, як здогадувалися у літературі починаючи від 
Т. Войцеховского, виявився керівником артілі, котра впродовж 
1393-1394 рр. була зайнята па королівських роботах^ монастирі 
Святого Хреста під Краковом та палаці на Вавелі^.

Єдиним відомим донедавна за авторським підписом майстром 
початку XV ст. був Андрій, ім’я яког о збереглося у фуидаційиому 
написі із вказівкою на закінчення малярської декорації Троїцької 
каплиці Люблінського замку у 1418 р. Новіші реставраційні

^  Wawel..., s. 5.
Погляд па Владику, як керівника малярської артілі, висловив уже 

Т. Войцсховскі, проте він розглядав саме слово "владика” у значенні 
"керівник артілі": Wojciechowski Т. Kościół katedralny..., s. 32.

^  Про нього див.: SKHS, t. VIII. Kraków, 1907, s. CCCLXX; Извести я импе
раторской археологической комиссии, Санкт -Петербург 1914, т. 55, с. 26; 
Каринский М. И. Русская надпись в люблинском тторемном костеле //Там 
само, с. 134; Эттипгср П. Русские стенописи в средиевековой Полмне // 
Старые годы, 1915, NQ 1-2, с. 71; Соболевский А. Русские фрески в старой 
Полмне, Москва 1916, с. 3, 4; Грабарь И. Андрей Рубліюв. Очерк творче
ства художника по данпым реставрационпых рабо г 1919-1925 гг. // 
Вопросы рсставрации, Москва, 1926, с. 98, 101; Огіснко І. Люблінські 
написи 1418 р. // ЕА.яю, г. 4, Варшава, 1928, с. 71, 72; Свєнціцький І. Іко
нописі» Галицької України ХѴ-ХѴІ віків. Львів, 1928, с. 10; Starzyński J., 
Walicki M. Malarstwo monumentalne w Polsce średniowiecznej. Warszawa, 
1929, s. 41; Walicki M. Malowidła ścienne kościoła Św. Trójcy..., s. 22; 
Polski słownik biograficzny, t. 1, s. 103; ІІскрасов A. И. Древнерусское 
изобразительное искусство, Москва 1937, с. 182, 186; Калиниченко Л., 
Уманцсв Ф. Украинское искусство 14-17 всксзв // Всеобщая исгория 
искусства, т. 2. Искусство средпих веков, кн. 1. Москва, 1960, с. 189; 
Українська радянська енциклопедія, т. 1. Київ, 1960, с. 230; Wielka
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роботи над фресками люблінської каплиці поповнили перелік 
малярів Владислава II Ягайла особами Кирила, ім’я якого 
збереглося у написі на одному з ребер склепіння та, очевидно, 
Ю ш ка^.

Співставленій наявних відомостей про майстрів українського 
малярства першої половини XV ст. наочно демонструє особливе 
місце Гайля у колі сучасників. Воно визначене тим, що він не лише 
один з порівняно, небагатьох документально зафіксованих 
українських малярів першої половини XV ст., але передовсім 
майстер, вцілілі фактичні дані про якого мають цілком унікальний 
для тих часів характер. Він випливає з свідчення про довг отривалу 
участь Гайля у виконанні малярських декорацій костьолів на 
території Польщі фундації короля Владислава II Ягайла. З 
малярських ансамблів, над якими міг працювати Гайль у

encyklopedia powszechna, t. 1. Warszawa, 1962, s. 253; Логвин Г. II. 
Украинское искусспю Х-ХѴШ вв. Москва 1963, с. 85-87; Милясва Л. С., 
Логвин Г. И. Українське мистецтво XIV -  першої половини XVII століття. 
Київ, 1963, с. 15-16; Historia sztuki polskiej, t. 1. Sztuka średniowieczna. 
Kraków, 1965, s. 184; Грабарь И. О древнсрусском искусство. Москва, 
1966, с. 195-196; Логвин Г. II. Монументальний живопис XIV -  першої 
половини XVII століття // Історія українського мистецтва, т. 2, с. 165, 
166, 173; Тихомиров М. II. Русская культура Х-ХѴІІІ всков. Москва, 1968,
с. 216-217; Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь,
т. 1. Москва, 1971, с. 148; Dobrowolski Т. Sztuka polska. Kraków, 1974, 
s. 176, 186; Рогов A. И. Русско-визаптийские фрески в Полыне и 
культурные связи восточиых славян с балканскими странами // 
Балканские исслс-дования. Проблемі,і истории и культуры. Москва, 1976, 
с. 278; Українська радянська енциклопедія, г. 1. Київ, 1977, с. 189; 
Trajdos Т. М. Treści ideowe wizerunków..., s. 316, 317, 318; Encyklopedia 
katolicka, t. 1. Lublin, 1982, s. 538; Жолтовський П. M. Словник 
художників..., с. 192; Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskic malowidła..., 
s. 12, 132-133; Свєнціцька В. І. Українське малярство XIV..., с. 11; 
Allgemeines Künstlerlcxikon, Bd. 3. Leipzig, 1990, s. 47; Митці України..., 
с. 25; Saur Allgcmaincs Künstlerlcxikon, Bd. 3. München-Leipzig, 1992, s. 
609; Chrzanowski T. Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów. 
Warszawa, 1993, s. 293; Różycka-Bryzck A. Bizantyńsko-ruskic malowidła w 
Polsce wczesnojagicllońskicj..., s. 320-321.

^  Нововідкриті імена майстрів люблінських фресок вперше наводить: 
Różycka Bryzck A. Bizantyńsko-ruskic malowidła..., s. 131, 135; Idem. 
Bizantyńsko-ruskic malowidła w Polsce wczesnojagicllońskicj..., s. 320-321.
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Сандомирській, Краківській та Сєрадській землях, фрагментарно 
збереглися фрески в колегіатах Вісліци та Сандомиру. Завдяки 
цьому вирисовується перспектива вірогідно окреслити хоч якусь 
частину творчої спадщини перемиського майстра, що і закріплює за 
ним цілком виняткову позицію поміж нечисленних сучасників.

Можливість визначення бодай приблизного вірогідного кола 
малярських творів Гайля та його унікальне становище у зв’язку з 
багаточислеппими королівськими замовленнями, здавалося б, мали 
привернути до митця посилену увагу істориків мистецтва. Підстави 
для таких очікувань дає передовсім давній інтерес польських 
дослідників 'до фресок візантійської традиції, виконаних па 
території Польщі за довготривалого правління Владислава II 
Ягайла^О, та цілком очевидне особливе місце Гайля в історії 
мистецької культури українських земель. Проте література про 
перемиського маляра презентуєгься досить скромно, а конкретні 
звернення до його особи -  як па створювані наявним засобами 
пам’яток та письмових джерел об’єктивні рамки відповідних студій -  
ніяк не відповідають історико-культурному значенню теми. Навіть 
побіжне ознайомлення з літературою "проблеми Гайля" приводить 
до висновку, що наявні можливост і дослідження його діяльності та 
малярської спадщини як однієї з важливих проблем історії 20

20 Па нього вказує хоча б та обставина що відома краківська дослідниця 
Анна Ружицка-Бризск присвятила свою наукову діяльність передовсім 
вивченню польського монументального малярства візантійської 
традиції, яке набрало найбільшого поширення власне у часи Владислава 
Ягайла, опублікувавши впродовж трьох останніх десятиліть обширпу 
серію спеціальних студій, присвячених цій проблематиці: Różycka- 
Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie, malowidła w kolegiacie wiślickiej // Folia 
Historiae Artium, t. 2. Kraków, 1965, s. 47-82; Idem. Realizacja 
bizantyjskiego programu ikonograficznego w polskich kościołach gotyckich 
na przykładzie malowideł kaplicy lubelskiej // Sztuka i ideologia XV wieku. 
Materiały sympozjum Komitetu nauk o sztuce Polskiej Akademii Nauk 
Warszawa, 1-4 grudnia 1976 r. Warszawa, 1978, s. 403-425; Idem. Uwagi o 
referacie T. M. Trajdosa "Treści ideowe wizerunków Jagiełły w kaplicy Świętej 
Trójcy na zamku lubelskim" // Biuletyn historii sztuki, 1980, № 3-4, s. 437- 
443; Idem. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy...; Idem. Niczachowane 
malowidła "graeco opere" z czasów Władysława Jagiełły // Analecta 
Cracoviensia, t. XX, Kraków, 1987, s. 295-318; Idem. Polska sztuka średnio
wieczna a Bizancjum i Ruś // Słavia Orientalis, t. 38 1989, № 3-4, s. 345-350; 
Idem. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczcsnojagicllońskiej..., 
s. 307-320.
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українського мистецтва першої половини XV ст. й мистецького 
життя Польщі не те що не вичерпані, а просто не використані. При 
подальшому викладі ще доведеться детально розглядати аргументи, 
на яких грунтується така оцінка зробленого попередниками. Зараз 
же необхідно передовсім вияснити, чому так сталося? Чому попри 
цілком очевидну винятковість особи перемиського маляра у 
мистецькій культурі епохи він до цього часу фактично так і не став 
об'єктом дослідження? Відповідь на це питання може дати лише 
аналіз всього* того-* що написано про майстра за? останні 120 років,
ВІДКОЛИ ЙОГО Ім ’я: ПОВЄриуТО ІСТОрІІІ

Тут уже на самому початку доводиться зіткнутися а фактом, 
котрий: для літератури з. історії українського-' мистецтва загалом і 
студій над "проблемою Гайля" зокрема* є далеко) не унікальним і 
свідчить про окремі цілком специфічні внутрішніїпроблеми; науки. 
Як виявилося* перша друкована згадка про: Гайляї побачила світ ще 
у 1870 р.* коли Францішек Павловскі у переліку ьщдапь перемиської 
латинської капітули побіжно відзначив, судовий декрет у справі 
десятини між капітулою і священиком Гайлем (па його малярські 
заняття у анотації документу -  як і* зрештою, в самому тексті 
декрету -  не вказано^ . Проте честь відкриття маляра Гайля нале
жить відомому іегорикові останньої третини минулого століття, 
професорові Львівського університету Ісидорові Шараневичу. Хоч 
його наукові інтереси відносилися власне до історії, він одночасно 
може бути названий також одним з перших українських істориків 
мистецтва-^. Саме Шарапевич виявив й опублікував у фрагменті 21 22

21 Pawłowski F. Premislia sacra sivc scrics et gęsta episcoporum r[itus] 
lfatini] prcmislicnsium. Сгасоѵіе, 1870, p. 90. Публікацію тексту декрету 
див.: Budzyński Z. Nieznane szczegóły z biografii..., s. 170.

22  ІІІарансвич підготував першу у Львові українську історико- 
мистецьку виставку й оирацвюав її каталог: Шарапевич И. Каталог 
археологичсско-библиографической выставки в Ставроиигийском Инсти- 
туте во Львове открытой дня 10 октября 1888 а имеюіцей быть закрытой 
дня 12 января 1889 по и. с. Львов, 1888; Він же. Отчет из архсоло- 
гичсско-библиографической выставки в Ставроиигийском институте, 
открытой 28 сент[ября] (10 окт[ября] 1888 г., закрытой 16 (28) 
фебр[руария] 1889 г. и опись фотографически снятых предметов той же 
выставки. Львов, 1889.
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(правда, у довільному викладі) привілей короля Владислава II 
Ягайла з 1426 р.; яким той у винагороду за малярські роботи в 
Сандомирській, Краківській та Сєрадській землях надавав Гайлеві 
парафію церкви Різдва Христового на березі річки Сян у Переми- 
шлі^З. Королівський диплом складає основу відомостей про Гайля 
й дає ключ для вияснення не лише окремих аспектів його 
діяльності, але й певних сторін проблеми поширення фресковог о 
малярства візантійської традиції па території Польщі наприкінці 
XIV —у першій чверті XV ст. взаг алі.

Через декілька років після Шарапевича у зв’язку з історією 
перемиських церков до особи Гайля звернулися упорядники тема
тизму Черемиської греко-католицької єпархії^. Автор відповідної 
частини тексту не лише знав публікацію І. Шарапевича й текст 
обляти королівського документу для перемиського маляра^^. 
Справа наданої Гайлеві королівським дипломом десятини була йому 
відома й за матеріалами судового процесу між малярем та 
каноніками перемиської латинської капітули з 1435 р., знав він і 
побіжну нотатку з цього приводу церковного історика Перемишля 
Фраицішка Павловского, котрий згадує священика Гайля, не 23 24 25

23 Szaraniewicz І. Rzut oka na beneficja kościoła ruskiego za czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów, 1875, s. 12. X монографії наведено 
фрагмент королівського привілею для перемиського маляра, причому 
лише частина відповідного тексту становить цитату з обляти акту в 
нсрсмиському гроді, інша частина поданого у книзі нібито оригінально
го тексту документу насігравді скомпонована довільно з використанням 
окремих автентичних зворотів перемиської обляти, не завжди вірно 
відчитаних: "Cupientes eundem llayl pictorem nostrum spirilualibus 
graecorum prosequi favoribus attentis fidclius studiis quc illc nobis 
exhibuil, in depingendo' ecclesias nostras in lerris regni nostri 
Sandomiriae, С г а с о ѵ і а е ,  Siradiae terrarumąue regni Poloniae ut cum ac 
eiusmodi servitiac et laborcs reddamus prompliorcm" (виділена частина 
тексту становить довільно зіставлені більші цитати відповідного 
документу, початок цитованого фрагменту в оригіналі знаходиться 
всередині речення, тому, природно, написаний з малої букви).

24 Схиматісмъ... епархіи Псрсмышльской на год... 1879. Перемышль, 
1879, с. 33.

25 У "Шемагизмі" вдруге наведено короткий фрагмент королівського 
привілею, Його иовніспо новюрено за 1. ІІІарансвичем.
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подаючи відомостей про його малярське заняття. Наявність у 
розпорядженні автора декількох джерел закономірно вела до 
співставлення збережених ними відомостей, котре дало висновок, 
цілком несподіваний навіть для сучасного стану дослідження 
проблеми -  оскільки документи перемиської капітули до процесу з 
Гайлем трактують наданппя йому десятини дещо інакше, ніж 
облятований у перемиському гроді текст королівського акту для 
маляра, "Шематизм" ставить під сумнів автентичність поданої для 
обляти у Перемиському гроді королівської г рамоти й на цій підставі 
окреслює її як вірогідний фальсифікат*. Таким чином, ще задовго 
до того, як "проблема Гайля" стала фактом історії мистецтва у 
публікаціях авторів XX ст., найвагоміша документальна підстава 
для її вивчення була піддана сумніву. Дивним чином дані 
"Шематизму" до цього часу залишалися поза полем зору істориків 
та істориків мистецтва, які гак чи інакше зверталися до особи 
перемиського маляра. Тому розвиток студій над "проблемою Гайля" 
в її документальній частині надалі пішов у зовсім іншому напрямку, 
ніж той єдино реальний шлях критичної інтерпретації наявних 
скупих джерел, який вперше намітили короткі побіжні нотатки 
стосовно його особи у перемиському "Шематизмі" 1879 р.

Ближче зацікавлення істориків та істориків мистецтва перемись- 
ким малярем іде від початків нашого століття. В огляді 
українського монументального малярства у Польщі до Гайля 
звернулася Марія Грушевська^. Вона ж вперше подала друком 
повний текст перемиської копії королівської грамоти 1426 р.27 у  
редакторській примітці до публікації Михайло Грушевський 
підкреслив поширеність імені "Гайль" у формах "Галько", "Галевич" 
й вказав па правдоподібність саме такої його оригінальної ф о р м н і  26 27 28

* Здатність упорядника "ІІІсмаїизму" криіичпо оцінювати наявні у його 
розпорядженні документи вар гус бути особливо підкресленою у 
порівнянні з майже цілковитою відсутністю елементів критичного 
підходу у новіших істориків мистецтва, неодноразово яскраво проде
монстрованою у літературі про Гайля.

26 Грушсвська М. Причинки до історії руської штуки..., с. 5.

27 Там само, с. 5, прим 2.
28 -гІам само.
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Фігурує маляр у контексті відомостей королівської грамоти і в 
монументальній "Історії України-Руси" Михайла Грушевського; 
тут, зокрема, вперше запропоновано локалізацію церкви Різдва 
Христового на Зас-янні^, на що до цього часу піхто не звернув 
уваги. У 1907 р. з'явилася побіжна нотатка про майсгра, в якій його 
ім’я фігурувало у варіанті ”НеуГ', і стверджувалося про його 
діяльність в "Сандомирі та інших містах"3^. Владислав Подляха за 
М. Грушевською відзначив королівський акт для перемиського 
майстра і потрактував його як доказ опіки з боку короля над 
руськими малярами, а також висловив обережне припущення, що в 
особі митця слід бачити одного з авторів фресок саидомирської 
колегіати та каплиць собору на Вавелі у Кракові3 1. В огляді 
польського середньовічного монументального малярства майстер 
побіжно згаданий у зв’язку з королівським наданням, котре тут 
фігурує з датою 1428 р.3^ Міхал Валіцкі в обширній монографії 
фресок Святотроїцької каплиці Люблінського замку характеризує 
королівський допаційпий привілей 1426 р. як свідчення видатної 
участі "червенських малярів" у створенні малярських ансамблів 
фундації Владислава II Ягайла29 30 * * 33. Анна Марсувна вказує на Гайля 
як вірогідного автора сандомирських фресок, проте наголошує, що 
вірогідне його авторство не може вважатися доведеним3^  Микола 
Голубець лише коротко згадав про перемиського майстра, 
наголошуючи на цілком очевидних труднощах у намаганні 
відтворити справжню первісну автентичну форму імені перемиського 
священика і королівського маляра: за здогадом дослідника, 
"найправдоподібпіше, було це ім’я власне "Йоіл"3^.

29 ГрушсвськиЙ М. Історія України-Руси..., с. 371-372.

30 SKHS, і. VIII. Kraków, 1907, s. СССЬХХ.
3  ̂ Pódl acha W. Malarstwo średniowieczne // Historya malarstwa polskiego, 
zesz. 3 (ogólnego zbioru Historyi malarstwa zesz 65). Lwów, [1913-1914], 
s. 99. '
32 Starzyński J., Walicki M. Malarstwo monumentalne..., s. 40.

33 Walicki M. Malowidła ścienne..., s. 4-5.
3^ Marsówna A. Freski ruskie w katedrze w Sandomierzu//Prace Komisji 
Historii Sztuki, t. 5, zesz. 2. Kraków, 1932, s. XXII.
33 Історія української культури..., c. 526-527 (розділ писав М. Голубець).
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Павло Жолтовський у першому варіанті свого словника малярів 
трактує Гайля як маляра з Перемишля, котрий у 20-х рр. XV ст. з 
королівського наказу працював над розписами костьолів у 
Сандомирскій, Краківській та Сєрадській землях; в нагороду за ці 
роботи королівською грамотою 1426 р. йому була надана парафія 
церкви Різдва Христового у Перемишлі^б. у  "Нарисах з історії 
українського мистецтва" вказано на грамоту 1426 р., у котрій 
"згадується про перемишльського художника-священика Гаїля, 
якого король нагородив церковною парафією за його художні 
роботи в Сандомирскій, Краківській та Сєрадській'землях''^ 7 # в  
розділі про монументальне малярство багатотомної "Історії 
українського мистецтва" Гайль побіжно згаданий серед небагатьох 
відомих малярів свого часу; тут же вказано на можливість його 
авторства щодо вісліцького ансамблю фресок, при роботі над яким 
перемиський майстер міг виступати в ролі керівника малярської 
ар т іл і^ . Автор -  Григорій Логвин -  досить своєрідно використав 
конкретні дані про діяльність перемиського митця з королівської 
грамоти 1426 р., виклавши їх у такий спосіб: "З історичних джерел 
відомо, що українські майстри розписали багато костьолів на 
Сандомирській, Краківській та Сєрадській землях"39ф Документ, з 
якого походять наведені відомості, відносить ці роботи до самого 
Гайля. У розділі про станкове малярство Віра Свєнціцька

36 Жолтовський П. М. Словник-довідник художників..., с. 199. З 
літератури тут вказено лише публікацію М. Грушевської.

Нариси з історії..., 1966, с. 50.
38 Логвин Г. II. Монументальне живопис XIV..., с. 158,174.

*^Там само, с. 165. У примітці автор говорить про діяльність україн
ських майстрів у Польщі, починаючи від XII ст., покликаючись на 
відомий скульптурний тимпан бенедиктинського костьолу святого 
Михаїла у Вроцлаві (Вроцлав, Музей архітектури; про нього див.: 
Świechowski R. Sztuka romańska w Polsce. Warszawa, 1990, s. 60-62, il. 
128), який чомусь називає фрескою(!) й трактує як найраніший зразок 
монументального малярства візантійської традиції на території 
Польщі(!). Далі з покликом на М. Грушевську у примітці ще раз 
стверджується: "З грамоти короля Ягайла 1425 (!) року довідуємося, що 
українські майстри виконали малярські роботи у Сандомирській, 
Сєрадській та Краківській землях".
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покликається па архівні згадки про декількох перемиських малярів, 
в т. ч. "Гайля (Іоїла, 1426 р.)"40 -  запропонована тут спроба пере- 
тлумачення імені майстра, як можна здогадуватися, виводиться від 
М. Голубця.

У 1975 р. за списком у королівському потвердженні 1633 р., 
облятованому в актах Коронної Метрики, опубліковано другу 
копію документу Владислава II Ягайла для Гайля, яка виходить із 
списку перемиської копії 1589 р., й у змісті не має принципових від
мінностей від ііеї^І. Важливим моментом цієї публікації, котрий, 
однак, не оцінили ані самі упорядники, ані історики мистецтва, які 
зверталися до неї впродовж наступних двох десятиліть, є 
підкреслена -  лише у примітці, побіжно -  невідповідність дати 
документу відомим фактам біографії короля, що, вповні очевидно, 
мало б породити сумніви в цілковитій автентичност і його тексту.

Тоді ж особу Гайля дещо детальніше розглянув Станіслав 
Макаревіч. Він використовує королівський привілей 1426 р. і за 
публікацією Марії Грушевської стверджує наявність у ньому 
відомостей про роботу перемиського маляра, зокрема, у Сандо- 
мирі^2. Автор акцентує увагу на діяльності у саттдомирському 
костьолі декількох майстрів, особливо підкреслюючи роль осіб 
духовного стану у розвитку тогочасного малярства. Виходячи з 
цього загальновідомого аспекту середньовічної мистецької традиції, 
він схильний бачити в авторах сандомирських фресок представників 
"якоїсь знаної школи монастирського малярства" й трактувати 
Гайля як одітого з них, вірогідного керівника артілі, визначного, як 
про це, -  за словами Макаревіча, -  згадує королівський документ, 
представника даної групи малярів. Значних представників малярст ва

40 Свєнціцька В. І. Живопис XIV..., с. 217. Авторка покликається лише на 
згадуваний словник українських малярів Павла Жолтовського.

41 Zbiór dokumentów Małopolskich wydali Irena Sułkowska-Kuraś i 
Stanisław Kuraś, cz. 7. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1418- 
1434. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, s. 204-205. Оригінал — 
Головний архів давніх актів у Варшаві (далі -  ГАДА), Архів Коронної 
Метрики, сипі. 180, арк. 54г54зв.).

4 2  Makarewicz S. W. Fundacja і założenia programowe polichromii 
bizantyńskiej z bazyliki w Sandomierzu // Studia Theologica Varsaviensia, 
t. 13, 1975, N9 2, s. 118.
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автор схильний бачити і в колег ах перемиського майстра4^. Зверта
ючись до королівського привілею для перемиського маляра, 
Станіслав Макаревіч трактує його як привілеї (у множині!), надані 
"tytułem zapłaty za malowanie kościołów w Sandomierzu, Krakowie i 
Sieradzu1' (l)44.

Нову інтерпретацію імені маляра висунув Олександр Рогов. 
назвавши його Михайлом з Перемишля. При цьому він робить 
ширше узагальнення і стверджує, що перебування "руських" малярів 
при дворі Ягеллопів було звичним явищем. Далі він говорить про 
щедре обдарування окремих з них, як Михаїла з Перемишля, не 
тільки грошима, але й землями4^. Фігурує ім’я майстра і в єдиному 
базованому па архівних матеріалах повнішому лаконічному переліку 
перемиських малярів Юзефа Фразіка4^. Коротка біограма у третьо
му томі словника польських митців побудована на співставленій 
відомостей грамоти 1426 р. та свідчення хроніста Яна Длугоша про 
фрески візантійської традиції фундації Владислава II Ягайла. У 
тексті за копією з архіву Коронної Метрики наводиться фрагмент 
королівської грамоти про роботу Гайля у костьолах Сапдомирської, 
Краківської та Сєрадської земель. Далі у біограмі зазначено: 
"Згадка Длугоша про декорації на грецький взірець ("sculpturae. 
gracca"), якими Ягайло казав приоздобити костьоли: гиєзненський, 
сандомирський та вісліцький, підказує припущення про участь 
Г[айля] у виконанні збережених в Сапдомирі та Вісліці русько- 
візантійських поліхромій"4^.

Тадеуш Трайдос у 1979 р. висунув твердження про тісніші 
пов’язання Гайля з королівським двором. За його словами, маляр 
"перебував у тісних стосунках з королем, падаючи поради у 
мистецьких справах й викопуючи ряд малярських праць на його

4  ̂ Ibid., s. 126.
44 Makarewicz S. W. Fundacja i założenia programowe...., s. 125.
4  ̂ Рогов Л. И. Русско-визашийские фрески ..., с. 271.

4  ̂ Frazik J. T. Zarys dziejów sztuki..., s. 501.
4  ̂ Słownik artystów polskich, t. 3, s. 14: "...cupientcs eundem Hayl, 
pictorcm nostrum spiritualibus graecorum pro sequi favoribus, attentis 
fidelibus studiis, quac Ille nobis exhibuit, in depingendo ecclesias nostras in 
terris nostri regni Sandomiriac, Cracoviac, Siradiae, terrarumque Poloniac".
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замовлення"^. ц я нова спроба ширшого погляду на роль і місце 
маляра у королівському оточенні подана в рамках невеликого за 
обсягом скороченого викладу студії про портрети Владислава II 
Ягайла у каплиці Люблінського замку і не має потвердження в 
скупих історичних джерелах до біографії перемиського майстра. З 
іншого боку, у відомому тексті королівського диплому 1426 р. 
немає жодних вказівок на якусь особливу роль Гайля у 
королівському оточенні -  документ королівської канцелярії згадує 
лише про малярські роботи. За таких обставин версія Т. Трайдоса 
про роль Гайля як мистецького радника Владислава II Ягайла є 
цілком здогадною й з цього огляду не може бути дискутована, 
оскільки не має опори у письмових джерелах і не відповідає 
загальнообов’язковій на той час практиці!.

В опублікованій через декілька років статті про монастир 
бенедиктинців на Лисій Горі під Краковом, до якого відносяться 
найраніші відомості про малярські фундації візантійської традиції 
Владислава II Ягайла, автор торкнувся іншого аспекту проблеми 
Гайля. Він зосереджує увагу на походженні майстра -  мистецькому 
середовищі, з якого він виводиться. Свій висновок Т. Трайдос будує 
на власній версії родоводу артілі майстрів люблінських фресок, яку 
виводить "з середовища перемиського міщанства, з поповненням 
частково з цехових католицьких малярів, частково з "монахів" та 
єпархіальних "священиків" під чуйним наглядом перемиської като
лицької капітули та докторів Академії"^. "З цього ж середовища, 
-  продовжує автор, -  походив також піп Гайль (Михаїл) -  гаданий 
виконавець сандомирських фресок"^.

4 8  Trajdos Т. М. Treści ideowe wizerunków..., s. 317. Він навіть 
запропонував версію про зображення цього "радника" за королем у 
фундаційній фресці люблінської каплиці й висловив здогад "być może 
mamy więc do czynienia z popem Hajlem z Przemyśla": Ibid., s. 319. 3 
огляду на відверту наївність запропонований погляд не потребує 
коментарів й може розглядатися хіба що як цілком очевидний 
літературний курйоз.

49 Trajdos Т. М. Benedyktyni na Łyścu za panowania Władysława Jagiełły 
(1386-1434) // Roczniki Historyczne, t. XLVIII, 1983, s. ЗО. Пор.: Idem. 
Treści ideowe wizerunków..., s. 317.
50 Idem. Benedyktyni na Łyscu..., s. 30.
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Коротка біограма Гайля у другій, розширеній версії словника 
українських малярів Павла Жолтовського суттєво не відрізняється 
від тексту первісного її варіанту. Тут майстер названий Гайлем з 
Перемишля, а відомості про нього викладені у такій версії: "У 20-х 
роках XV ст. з королівського наказу працював над розписами 
костьолів у Сандомирській, Краківській та Сєрадській землях. 
Нагороду за ці роботи визначено у грамоті 1426 р., виданій у м. 
Городку королем Ягайлом". Далі наведено (з пропусками, причому 
самі вони не зазначені) український переклад основної частини 
латинського тексту відомої королівської грамоти для перемиського 
маляра^ 1. Тоді ж Григорій Логвин коротко згадав Гайля як 
керівника артілі майстрів фресок колегіати у Вісліці (при цьому 
нарахував їх аж... вісім)^.

Черговий раз звернулася до особи перемиського маляра в 
монографії фресок Святотроїцької каплиці Люблінського замку 
Анна Ружицка-Бризек. Вказуючи т  брак докладніших відомостей 
про малярів Владислава II Ягайла* вона наголошує: "Тільки з 
документу Ягайла* виставленого в Городку у 1426 р. й відомого з

^  "Беручи до уваги численні послуги, які нам робив вірний нам Гайль 
маляр, священик або батько з Перемишля, і раніше робив в землях 
нашого Королівства "в Сандомирі, Кракові, Сєрадзі і що завжди не 
відмовлявся від [виконання] наших доручень, отже, бажаючи цього 
Гайля маляра нагородити, даємо йому церкву руську на березі ріки Сян 
у Перемишлі, місті нашому зі всіма доходами, прибутками і зі всіма 
приналежностями, йому та нащадкам. Ця церква присвячена в пам'ять 
Різдва Христового, даємо для неї 3 чвертки поля, городи, луки, які 
прилягають до церкви. Українці (гиіЬепі), які там поселились на старому 
корені, повинні віддавати йому [маляреві] по колоді пшениці, стільки ж  
жита і по 6 грошів, також його наслідникам. Цього ж Гайля, батька, 
маляра нашого вірного та його нащадків звільняємо від усяких податей, 
контрибуцій": Жолтовський П. М. Словник художників..., с. 123. У тексті 
біограми вперше вказано сучасне місцезнаходжеїшя й конкретні архівні 
дані перемиської копії королівського документу. З літератури автор 
вказує лише польський словник митців.

52 Логвин Г. II. Українсько-польські мистецькі зв'язки XIV-XV ст. Ц  
Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. Дожовтневий перірд. 
Київ, 1983, с. 23.
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обляти, яку вніс Сигізмупд ІІІ^З (sic!) "in castro Premislicnsi" у 1589 
році, виразно випливає перемиське походження маляра Гайля, 
нагородженого наданням йому прибутків з тамтешньої церкви 
Різдва Господнього за праці в землі Сандомирській, Краківській, 
Серадській та іп ш и х "^  Далі наведено фрагмент королівського 
документу з підкресленням, що він подаст ься за оригіналом обляти 
з певними різночитаннями у порівнянні з відомими публікаціями І. 
Шараиевича та І. Сулковскої-Курасьової й С. Курася^. в книзі 53 54 *

53 Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła..., s. 9. Буквально: 
"znane z obiaty dokonanej przez Zygmunta 1ІГ - тут явна помилка. Немає 
потреби доводити, що тодішній польський король не міг мати жодного 
відношення до в н е с е н н я  документу до актових книг Перемиського 
гродського суду. У преамбулі обляти виразно вказано, що диплом 
королівської канцелярії подав до гродського уряду псремиський 
священик Федір Засанський: Цеіпральний державний історичний архів 
України у Львові (далі -  ЦДІА України у Львові), ф. 13, он. 1, спр. 305, 
с. 810 (йор. додаток).

54 Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła..., s. 9.
^^Ibid., passim: "fidclis noster Hajl pictor, sąccrdos alias Baitko de 
Praemislia[...] in depingendo ccclcsias nostras in terris nostri regni 
Sandomiriae, Cracoviae, Siradiac, tcrraru[m]q[ue] Poloniaef...] cupientes 
eundem Hajl pictorem nostrum spiritualibus graecorum prosequi favoribus et 
ad servitia et labores n[ost]ros reddere promptiorem ccclcsiam Ruthenicalcm 
in littore fluuy San in Preamisliaf...] damus]...] Quac ecclesia morę Rutenicali 
in nomine Natalis Domini, alias Bezegorodstwa est dcdicata[...] У примітці 
(Ibid., s. 9, przyp. 5) А. Ружицка-Бризск зазначає, що документ цитується 
за оригіналом обляти в актах Перемиського гродського суду, однак сама 
дослідниця ці,ого оригіналу, найочевидніше, не бачила. Такий висновок 
змушують зробити два моменти її викладу. По-перше, відповідний 
поклик не має конкретного характеру - вказано лише номер фонду 
актових книг Перемиського гродського суду у львівському архіві. По- 
друге, у зв'язку з облятою в цитованій примітці названо потомка 
перемиського маляра Гайлсвичем, тоді, як у самому тексті документу 
цього прізвища немає -  у відомих джерелах до біографії Гайля воно 
фігурує щойно у підтвердженні короля Владислава IV з 1633 р. -  вперше 
тільки в обляті цього потвердження в актах Коронної Метрики., а в 
літературі -  у І. Шараиевича, котрий, як буде доведено далі, знав його 
лише з пізньої копії того ж потвердження, та І. Сулковскої-Курасьової і 
С. Курася (детальніше див. далі).
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наголошено па вжитому у дипломі королівської канцелярії звороті 
"sacerdos alias Baitko" -  за Ружицкою-Бризек він недвозначно вказує 
па приналежність Гайля до духовного станув. Наприкінці дослід
ження авторка ще раз звертається до "проблеми Гайля" при 
виясненні питання про ідентифікацію третього -  за її класифікацією
-  майстра люблінських фресок, "мист ецька індивідуальність якого,
-  за визначенням краківської дослідниці, -  в спосіб безперечний 
пов'язується з творчіст ю, яка па той час розвивалася па території 
львівської-^ та перемиської єпархій"^. На цій основі у монографії 
поставлено питання про можливість ідентифікувати третього 
майстра з Гайлем. На думку А. Ружицкої-Бризек позитивна 
відповідь була б допустимою лише тоді, коли б вдалося "знайти 
безпосередні пов'язання між його манерою та стилем, який 
репрезентують пам’ятки, збережені в Сапдомирі та Кракові з 
околицями". Проте таког о звязку у відомих пам'ятках їй віднайти не 
вдалося. Допускаючи можливість авторства Гайля бодай щодо 
одного з монументальних ансамблів фундації ВладиславаІІ Ягайла, 
авторка не знаходить підстав для детальнішого вияснення даного 
питання. У контексті перемиських зв’язків Гайля їй бачиться 
маловірогідною можливісгь участі майстра у виконанні відзначених 
сильним балкапським забарвленням сандомирських фресок. На 
думку краківської дослідниці імовірнішою є причетність 
перемиського митця до виконання ансамблів малярської декорації 
каплиць Мапсіонаріїв у краківському кафедральному костьолі та 
Святої Трійці в Люблінському замку "в партіях, відзначених стилем 
архаїчним і провінційним"^. * 57 58 59

Różycka Bryzck A. Bizantyńsko-ruskic malowidła..., s. 9.
57 ' iy r черговий недогляд того ж плану, що й вказане вище приписане 
королеві Сигізмундові III внесення обляти документу Гайля 1426 р. до 
актів Перемиського гроду. У поданому контексті мова може йти лише 
про перемиську православну єпархію -  львівська, як відомо, виникла 
щойно наприкінці 30-х рр. XVI ст. Далі на тій же сторінці ще раз ідеться 
про "дієцезії львівську та перемиську".

58 "malarz, którego osobowość artystyczna w sposób bezsporny kojarzy się 
z twórczością rozwijającą się wówczas na ziemiach diecezji lwowskiej i 
przemyskiej": Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskic malowidła..., s. 147.
59 Różycka-Bryzck A. Bizantyńsko-ruskic malowidła..., s. 147.
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Значно обережніше трактує Анна Ружицка-Бризек проблему 
Гай ля у статті про втрачені фрески ’̂ гаесо ореге" часів Владислава 
Ягайла. На відміну від попередників, схильних піддавати сумніву 
навіть зафіксоване в офіційному документі королівської канцелярії 
ім’я маляра, й бачити в ньому то Іоіля (Голубець, Свєнціцька), то 
Михаїла (Рогов, Трайдос), тут вона вперше після М. Грушевського 
наголосила на церковному календарному характері імені Гайля, 
підкресливши його документування сучасними джерелами. Лише 
вступне "широке” окреслення вірогідного походження Гайля "з 
Червоної Русі або Білої*" звучить очевидним дисонансом на тлі на 
цей раз у цілому достатньо виважених суджень про майстра. 
Авторка досить обережно говорить про його зв’язки з Перемишлем, 
застерігаючись при цьому: "хоча не відомо, чи отримав там прибутки 
з огляду на місце народження, чи з інших причин, працював як 
маляр, будучи духовною особою, згідно з традицією раніших часів, 
яка назабаром відступала перед світським елементом". Проводячи 
лінію обережного трактування свідчень тексту диплому 1426 р., 
А. Ружицка-Бризек на закінчення привертає увагу до вжитих у 
ньому щодо Гайля окреслень "Пбсііз побісг", "рісюг пс^ичіт", котрі, 
на її думку, "могли б вказувати на його (Гайля -  В. А.) позиції як 
надвірного маляра"^®. ^

З цією в цілому високою оцінкою Гайля важко погодити 
наведений висновок авторки про провінційний характер професійної 
творчості перемиського майстра, побіжно повторений в огляді 
зв'язків середньовічного польського мистецтва з Візантією та 
Росією. Як і в розглянутому вище випадку з Т. Трайдосом, на ньому 
цілком очевидно заважила гіпотеза про склад артілі майстрів 
фресок каплиці Люблінського замкубі. Виходячи з наперед 
визнаної й прокламованої "спорідненості" найважливіших партій 
фресок з новгородським та псковським малярством, А. Ружицка-

*Виразна ремінісценція загальноприйнятих в літературі поглядів щодо 
особливої ролі матері короля у поширенні монументального малярства 
візантійської традиції у костьолах королівської фундації (критичний 
аналіз даної версії див. далі).

Różycka-Bryzek A. Niezachowane malowidła "graeco opere"..., s. 302.
61 Idem. Polska sztuka średniowieczna..., s. 347. Ширше див.: Idem. Bizan- 
tyńsko-ruskie malowidła..., s. 144-147.
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Бризек прийняла російське походження провідних майстрів 
ліоблінского ансамблю ^. Лише останнього з них, найменше 
цікавого в історико-мистецькому плані, вона схильна пов’язувати "з 
середовищем майже місцевим, галицьким, на той час вже дещо 
провінційним". Як показує аналіз запропонованих аргументів, власне 
з твердого переконання у провінційності тогочасного західно
українського малярства випливає вся система уявлень польської 
дослідниці про Гайля. "Провінційного галицького1' майстра вона 
схильна бачити одним з авторів фрескового ансамблю вісліцької 
колегіати і навіть втрачених розписів Марійської каплиці 
краківського кафедрального собору. А в пошуку доказів краківська 
дослідниця сягає до значно пізніших і, -  що найголовніше, -  
збережених практично лише у підмальовку фресок Оиуфріївської 
монастирської церкви в Посаді Риботицькій^З ц так само здебіль
шого пізніх ікон. Натомість іконографічний аналіз перемальованих 
сандомирських фресок та передовсім їх розбудована програма, а 
також "рутинна професійна легкість в опрацюванні засад 
монументальної декорації", сприйняті на тлі "провінційного" 
характеру західноукраїнського малярства, навіть приводять авторку 
до висновку про непричетність Гайля до виникнення сапдомирського 62 63

62 Очевидно, ця гіпотеза найповніше розвинута авторкою в оголошеній 
до друку статті: Różycka-Bryzek A. Malarze cerkiewni czynni w Polsce za 
panowania Władysława Jagiełły (див.: Idem. Bizantyńsko-ruskie malowi
dła..., s. 162).

63 Основна частина фресок має виразно пізніше походження й виникла 
щопайраніше у другій половині XV ст. Про них див.: Różycka-Bryzek А. 
Program ikonograficzny malowideł cerkwi w Posadzie Rybotyckiej // 
Symbolae historiac artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu 
dedykowane. Warszawa, 1986, s. 349-365. Проте медальйони з півфігурами 
пророків па склепінні вівтарної арки, безперечно, належать до ранішого 
часу. Іконографічні аналогії у декорації колегіат Саидомира та Вісліци 
вказують можливість їх походження з початку XV ст. Тоді це був би ще 
один малярський ансамбль часу ягеллонських фресок візантійської 
традиції в Польщі. Проблема, закономірно, вимагає спеціального дослід
ження, тим більше, що при підтвердженні запропонованого датування 
найдавніші риботицькі фрески можуть послужити ключем до подаль
ших студій над монументальною традицією исрсмиської школи україн
ського малярства кінця XIV -  початку XV ст.
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ансамблю: "Малоправдоподібно, щоби ці риси можна було 
приписати згаданому в документі Ягайла у зв'язку з працями, 
зокрема, в Сандомирській землі, Гайлеві з Перемишля"^.

В літературі про Гайля особливе місце посідає опублікована у 
1987 р. невелика за обсягом стаття перемиського історика Здзіслава 
Будзинського^. Завдяки його зверненню до документу, викори
станого ще укладачами тематизму перемиської греко-католицької 
єпархії на 1879 р., але в науці невідомого (наскільки можна 
здогадуватися, вміщених у "Шематизмі" відомостей не знав і сам 
3. Будзинський -  принаймні у своїй статті він не покликається на це 
видання), постать Гайля отримала нове документальне 
обгрунтування. Новоопубліковані матеріали не містять прямих 
відомостей до історії професійної діяльності перемиського маляра. 
Проте документ важливий тіе лише тим, що дає певні додаткові 
штрихи до життєпису майстра й продовжує його в часі, подаючи, -  
як побачимо далі, -  єдину цілком конкретну документовану віху 
біографії митця. Матеріали, впроваджені у всій своїй повноті до 
наукового обігу в сгатті 3. Будзинського, викреслюють підстави 
для певних ширших висновків про становище Гайля у Перемишлі та 
при королівському дворі і внаслідок цього складають вагому 
документальну основу для глибшого осмислення особи та 
діяльності перемиського священика і4 маляра. Публікований 
документ стосується судового процесу між каноніками перемиської 
латинської капітули та Гайлем з приводу десятини, наданої маляреві 
у винагороду за довголітню працю на королівських роботах. Він 
отримав три чверті лану, город і луки, а поселенці, які займали 
сусідні нововикорчовувапі поля, мали щорічно сплачувати йому 
шіст ь грошів, а також віддавати колоду жита та вівса від кожного 
лапу. Згідно з польським правом, десятина становила виключну 
прерогативу латинського духовенства, хоч, правда, Владислав II 
Ягайло, як вказує не лише приклад з Гайлем, але й цілий ряд 
інших аналогічних випадків, не дуже звертав на це увагу і попри 
свою виразну прокатолицьХу орієнтацію у даному пункті нерідко 
допускався прямого ущемлення загальновизнаних прав

64
65

Różycka-Bryzek A. Polska sztuka średniowieczna..., s. 347. 
Budzyński Z. Nieznane szczegóły z biografii..., s. 167-170.
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католицького клірубб. в  Перемишлі ще у 1406 р. єпископ Мацєй 
Яніна падав міську десятину капітулі^. Таким чином, королівський 
диплом для маляра об’єктивно вступав у суперечність з правами 
капітули й вона оскаржила Гайля перед новоутвореним Перемиським 
земським судом. Покликані свідки заявили, що спірна десятина від 
часу фундації латинського костьолу належала до нього, проте суд 
не виніс остаточного вироку у розгляданій справі, а передав її на 
розгляд вищої інстанції -  генерального з’їзду шляхти в Городку. 
Гайль не прибув на визначений термін 11 березня 1435 р. і внаслідок 
цього право до спірної десятини було визнане за капітулою^.

Несподіване трактування отримала королівська грамота 1426 р. у 
викладі Віри Свєнціцької: ”у документі 1426 р... вказано, що за 
видатні заслуги при виконанні малярських робіт у' різних 
місцевостях групою малярів їх "батькові”, тобто отцеві Іоїлові 
(Гайлеві) надається парафія при церкві Різдва Івана Хрестителя (sic!) 
у Перемишлі’’̂ .  Викладене тут уявлення про майстра як керівника 
малярської артілі, цілком очевидно, є власним домислом 
дослідниці, оскільки у цитованому документі нічого подібного 
немає -  у його тексті йде мова лише про особисті заслуги самого 
митця. На дещо своєрідні моменти уявлення авторки про Гайля 
вказує також її... припущення про діяльність майстра у 
монументальному малярстві: "Поява Іоіла у Перемишлі дає підстави 
припускати, що він міг працювати і в монументальному малярстві. 
Отже, цілком можливо, -  стверджує В. Свєпціцька, -  [Гайль] брав 
участь у розписах монастирської Онуфріївської церкви у Посаді 
Риботицькій"^®. Далі дослідниця вперше поставила питання про 
малярську спадщину перемиського майстра в іконопису. "Іоіль міг 66 67 * * 70

66  Skoczek J. Ze studjów nad średniowiecznym Lwowem // Przegląd 
historyczno-prawny, 1928, t. 6, zesz. 3, s. 64. Короткий виклад матеріалів 
щодо надання десятини перемиській латинській капітулі подає: 
Zacharyasiewicz F. О powstaniu, uposażeniu, statutach, przywilejach 
główniejszych kapituły Przemyskiej obr[ządku] łacińskiego] // Przyjaciel 
chrzcściańskiej prawdy, 1834, zesz. 2, s. 109-110.
67 Acta grodzkie i ziemskie, t. 8. Lwów, 1880, s. 54-55.
6^ Budzyński Z. Nieznane szczegóły z biografii..., s. 167-168.
6^ Свєпціцька В. І. Українське малярство XIV..., с. 11. ч
70 п'Там само.
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творити і в станковому малярстві, може принаймні навчати молодь. 
На іконах ХІУ-ХУ ст. не знайдено ніяких підписів, але на значному 
комплексі пам’яток з Лемківщини та пограниччя Бойківщини 
простежується вплив майстерні, провідним малярем в якій був автор 
таких шедеврів українського середньовічного малярства, як ікони з 
Ванівки і Здвиженя першої половини ХУ ст. Не виключено, що ним 
міг бути і згаданий Іоїл"71.

Публікація з пайобширпішим, як дотепер в літературі, 
екскурсом про Гайля належить перемиському історикові Августові 
Фепчаку: у нього особа маляра розглянута на тлі релігійної 
ситуації в Перемишлі за часів Владислава II Я гайла^. Не подаючи 
нових джерельних відомостей про майстра, він зосередив свої 
зусилля на інтерпретації уже відомих фактів його біографії та 
історичних подій відповідного часу й запропонував у цілому ряді 
моментів несподіваний виклад обставин діяльності перемиського 
маляра, який не мас безпосереднього документального 
потвердження. В основі поглядів А. Фенчака на проблему Гайля 
лежить його тверде переконання в активності па терені самого 
Перемишля, хоч сам він, пов'язуючи її "з монастирями”, говорить 
про "околиці міста”, школи українського малярства, котра, 
зокрема, забезпечила кадрами майстрів релігійні малярські фундації 
Владислава II Ягайла. Проте цілий ряд конкретних відомостей про 
Гайля автор подає у досить вільному викладі. Так у географії 
діяльності перемиського маляра_у Фенчака з’являється Велико- 
польща^З, королівське падання парафії церкви Різдва Христового 
вій окреслює як право патронату^ сам Гайль у нього перетво
рюється в Геласія і притому єпископа болгарського походження на 
перемиській кафедрі, усунутого з неї розпорядженням короля й 
залишеного при ньому на становищі королівського маляра^. Всі ці 
"нові” моменти в біографії майстра лише до певної міри опираються 
на скупі документальні свідчення його особистого "архіву”, * * * * *
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72
73
74
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Свєнціцька В. І. Українське малярство XIV..., с. 11.

Fenczak A. S. Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu..., s.
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переважно цілком довільно інтерпретовані, або ж нерідко навіть 
просто невірно сприйняті.

В короткому енциклопедичному довіднику митців України 
майстер знову фігурує у дещо несподіваній і, зрештою, на тлі 
проаналізованої літератури повій для нього іпостасі як "польський 
та український живописець поч[атку] XV ст.. Розписував костьоли в 
Сандомирській, Краківській та ін[ших] землях"^. Тоді ж,з’явилася 
коротка згадка про нібито ідентифікування в літературі 
люблінського майстра Андрія "z malarzem: Hajlem, popem z okolic 
Przemyśla’ інспірована* очевидно., розважаннями А. Ружицкої- 
Бризек над вірогідністю участі Гай ля у малюванні каплиці 
Люблінського замку.

Аниа Ружицка-Бризек у найновішій публікації аналізує 
проблематику пристосування малярства візантійської традиції на 
латинському грунті78. Вона згадує королівський привілей для 
Гайля, але констатує відсутність безпосередніх джерельних свідчень 
про походження малярів Ягайла. На її думку лише, зрештою, не 
цілком виразна, згадка про "Wiadycze cum aliis pictoribus Ruthenicis" 
та відомості про пов'язаного з Перемишлем Гайля мали б вказувати 
на можливі зв'язки майстрів ансамблів монументального малярства 
королівської фундації з Перемиською землею. Проте традиційна для 
польської літератури прив’язаність до версії про роль матері короля 
і через неї так званого "литовського моменту" у поширенні 
малярських фундацій Ягайла і тут проявляється у зазначенні як 
одного з можливих шляхів прибуття малярів до королівського 
двору за посередництвом "розгалужених литовсько-руських коаліцій 
і контактів" короля. У даній публікації ім’я Гайля знову, -  уже 
вдруге у А. Ружицкої-Бризек, -  постає при аналізі проблеми 
майстрів фресок люблінської каплиці та їх індивідуальних манер. 
Авторка схильна навіть допустити участь перемиського маляра у 
декорації каплиці, цілком очевидно вступаючи при цьому у 
суперечність з наявними джерелами до біографії майстра, оскільки 76 77 *

76 Митці України...., с. 146.

77 Chrzanowski Т. Sztuka w Polsce Piastów..., s. 293.
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королівський привілей прямо пе згадує про його діяльність па 
терені Любліна. Що ж тоді для дослідниці виявилося вагомішим за 
свідчення автентичних документів? Цілком очевидно, ним стало її 
вже традиційне власне уявлення про провінційний характер 
українського малярства на західноукраїнських землях на початку 
XV ст., котре у краківської авторки наростає і утверджується з 
кожною новою публікацією. Виведений у такий спосіб "факт” в 
кінцевому результаті й визначив розглядану можливість 
ідентифікації Гайля з провінційним майстром третьої -  за 
класифікацією А. Ружицкої-Бризек -  малярської манери 
люблінської каплиці. Заважила та обставина, що саме цей майстер 
викопав фуидаційпу композицію (кінний портрет короля авторства 
носія другої манери на тріумфальній арці при цьому чомусь взагалі 
пе взято до уваги), й на думку авторки саме ця його манера 
найближча до фресок колегіати у Вісліці та каплиці Богородиці у 
кафедральному соборі па Вавелі. Аналізуючи вірогідні моделі 
ідентифікації спадщини Гайля, Ружицка-Бризек у кінцевому 
результаті стверджує: йдучи за документами довелося б прийняти 
авторство перемиського маляра щодо сандомирських фресок, що, -  
па її думку, -  у свою чергу, заперечило б можливість його 
вірогідної причетності до будь-якого іншого з відомих малярських 
ансамблів королівської фундації. Розгляд всіх можливих варіантів в 
остаточному підсумку дає несподіваний висновок (зрештою, 
достатньо підготовлений вже у монографії люблінської каплиці), 
згідно з яким по документально потвердженій довготривалій 
діяльності перемиського маляра на королівській службі, не мало б 
полишитися реальних матеріалізованих слідів й "проблема Гайля", 
як і королівських малярів взагалі, таким чином, остаточно 
відсувається до області... "teoretycznych spckulacyi nic mających na 
ogół mocnych podstaw "^ . Натомість численні королівські 
малярські фундації проголошуються сферою постійної активності 
заїжджих свого роду "гастролерів", які мали б прибувати кожного 
разу з-поза меж тодішньої польсько-литовської держави лише для 
виконання окремого конкретного замовлення^. 79 80

79 Różtcka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskic malowidła w Polsce wczesno- 
jagicllońskicj...., s. 321.
80 Ibid., s. 321-322.



Нічого нового не додає до проблеми Гайля і найновіша побіжна 
згадка про нього в огляді іконопису Лемківщини Ромуальди 
Гжондзєлі. Вперше у літературі авторка вживає не оперту на 
письмових джерелах версію імені майстра "НеіГ, а до віддавна 
знаного переліку польських земель, на території яких працював 
маляр, за А. Фепчаком додає ще й Великопольщу^І. Наводячи 
декілька відомих з літератури імен перемиських малярів XV ст., 
Р. Гжондзєля, проте, категорично заперечує можливість існування в 
місті іконописного осередку вже у XV ст., виходячи з малочи
сельності відомих їй ранніх пам’яток в самому Перемишлі та його 
найближчих о к о л и ц я х ^

У найновішій побіжній згадці про Гайля в українській літературі 
він характеризується як перший документально потверджений 
представник перемиського осередку українського малярства, 
приклад якого дає найрапіший відомий зразок якнайтісніших 
стосунків перемиських малярів з місцевою владичою кафедрою, 
котрі складають одну з характерних особливостей місцевого 
середовища майстрів українського малярства^.

Огляд літератури про Гайля від часу його відкриття для історії 
мистецтва у 1875 р. показує, що в Україні особою маляра 
цікавилися дуже мало й інтерес до нього практично майже не 
виходив поза рамки побіжних згадок, словникових статей чи 
поверхових висловлювань. Характерним і показовим є те, що ім’я 
одного з перших й одночасно одного з небагатьох відомих майстрів 
давнього українського монументального малярства, митця, який 
тривалий час активно працював над замовленнями польського 
королівського двору, не знайшло належного місця у відповідному 
розділі академічної багатотомної "Історії українського мистецтва". 
Даний факт важко зрозуміти, оскільки на час її написання польські 81 82

81 Grządzicla R. Proweniencja і dzieje malarstwa ikonowego po północnej 
stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w. // Łemkowie w historii i kulturze 
Karpat, cz. 2. Sanok, 1994, s. 229, 249.

82 Ibid., s. 249.
8  ̂ Ллсксандрович В. Система малярських осередків західноукраїнських 
земель XVI-XVII століть // Другий Міжнародний конгрес україністів 
Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді та повідомлення. Історіографія 
українознавства, етнологія, культура. Львів, 1994, с. 200.
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історики мистецтва на підставі королівської грамоти 1426 р. та 
свідчень Яна Длугоша вже пов'язали з Гайлем вцілілі фрески 
костьолів у Сандомирі та Вісліці. Зрештою, як уже підкре
слювалося, джерельні відомості про діяльність Гайля в 
академічному виданні використано, але подано у перекрученому 
викладі і без зазначення його імені.

Доля Гайля, творчість якого становить один з без 
перебільшення найвизначніших серед небагатьох документально 
потверджених моментів української мистецької історії початку XV 
століття, в українській мистецтвознавчій літературі симптоматична 
для актуального стану історико-мистецьких досліджень в Україні. 
Вони ще досі переживають період поверхових загальних "історій", 
писаних нерідко лише з "бажання привернути увагу" до тієї чи 
іншої проблеми, без того об’єктивно необхідного у науці підґрунтя, 
яке складають монографічного характеру студії окремих пам’яток, 
проблем та явищ мистецького життя. Характерно, що такого роду 
дослідження в Україні майже відсутні взагалі, а порівняно 
нечисленні новітні спроби подібного роду, передовсім найновіші 
публікаці про окремі пам’ятки давнього українського мистецтва, 
надто часто лише зайвий раз підкреслюють задавнений "дитячий" 
стан української історико-мистецької науки.

На відміну від українських авторів польські дослідники 
зверталися до особи Гайля значно частіше і цей інтерес виводився 
насамперед з незмінної у польській історико-мистецькій літературі 
уваги до проблеми монументального малярства візантійської 
традиції часів Владислава II Ягайла. Зацікавлення особою Гайля, як 
єдиного відомого з документальних джерел майстра з середовища 
митців королівського оточення, у такому контексті цілком 
закономірне. Проте конкретні прояви цього інтересу й судження 
окремих авторів про маляра, вибудовувані навколо його імені 
гіпотези, у свою чергу, закономірно, теж  подиктовані як 
актуальним станом історико-мистецьких досліджень у Польщі, так і 
певними загальними закономірностями та особливостями їх 
розвитку, запрограмували далеко не завжди об’єктивні позиції 
окремих авторів у розглядапому питанні. Зрештою, найпоказовішим 
цілком очевидним результатом як об’єктивних, так і суб’єктивних 
специфічних моментів у польських дослідженнях проблеми є 
найновіше "заперечення Гайля", з яким виступила заслужена



дослідниця монументального малярства візантійської традиції у 
Польщі Лина Ружицка-Бризек. За її логікою проблема переми- 
ського королівського маляра найочевидніше мала б бути оголошена 
вичерпаною і закритою.

Аналіз польської літератури про перемиського маляра, а в 
ширшому плані -  монументальне малярство візантійської традиції 
на території Польщі й іконопис візантійської традиції у східних та 
південно-східних районах нинішньої Польщі -  дає важливі уроки, 
без відповідного засвоєння яких не те що якісно новий етап в 
осмисленні "проблеми Гай ля" — подальші успішні кроки до 
глибшого її висвітлення видаються малоймовірними і заздалегідь 
приреченими. Запорукою просування на вказаному ш ляху є 
передовсім забезпечення відповідних підходів методологічного 
плану. Найперше вони потребують належного розуміння декількох 
положень загальноісторичного характеру, дивним чином все ще не 
осягнутих окремими польськими істориками мистецтва і не лише 
ними. Перше з них вимагає нової інтерпретації історичного тла 
діяльності Гайля при королівському дворі й вияснення конкретного 
підґрунтя того своєрідного для мистецької культури тогочасної 
Польщі (як, зрештою, і католицької Европи в цілому) явища, яке 
складають монументальні ансамблі візантійської малярської традиції 
фундації Владислава II Ягайла. Загальновживані поклики на 
"материнське молоко" та поширюване щонайменше від часів 
Длугоша твердження про особливу прив'язаність короля до 
православного мистецтва вимагають належної оцінки й відповідного 
осмислення ̂ та пояснення, неодмінною передумовою яких, цілком 
очевидно, повинна стати відмова від традиційного псевдолітописно'го 
"висвітлення проблеми. Без вияснення її властивого загально- 

історичного тла судження про діяльність Гайля для королівського 
двору, як і взагалі про королівські фундації малярських ансамблів 
візантійської традиції у костьолах Польщі, завідомо запрограмовані 
на суттєві недомовки з відповідними загальновідомими неминучими 
наслідками, одним з красномовних прикладів'яких є відзначене 
найновіше "заперечення Гайля".

Оскільки грамотою Владислава II Ягайла та нововіднайденими 
матеріалами Перемиського гродського суду 1435 р. діяльність 
Гайля -  не лише на заключному етапі його біографії -  відноситься 
до Перемишля, другий найважливіший момент аналогічного плану
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пов’язаний з актуальним станом уявлень про еволюцію перемиської 
школи українського малярства ХІУ-ХУ ст. Дане питання не 
отримало належного висвітлення ні в українській, ні -  тим більше -  
в польській науці, котра вже ніби призвичаїлася здебільшого так чи 
інакше "недобачати” перемиський осередок українського малярства. 
Тому значний пласт української малярської спадщини Перемишля, 
котрий для ХІУ-ХУ ст. одночасно становить основну частину 
української мистецької спадщини взагалі, продовжує чекати своїх 
дослідників. В Україні до останнього часу через офіційну позицію 
радянського режиму про активне розгортання такої роботи не 
могло бути мови. Тому тут відповідна література про перемиську 
школу українського малярства фактично обмежується двома 
варіантами цілком загального внаслідок конкретного поставленого 
завдання екскурсу Віри Свєпціцької^ та відповідними фрагментами 
якнайтісніше пов’язаного з ними вступу до єдиного -  поза виданням 
Національного музею у Львові (далі -  НМЛ) 1929 р. -  альбому 
українських ікон з-перед кіпця ХУІ ст.85 Останнім часом до них 
додався досить повний, але цілком побіжний перелік ікон, 
збережених на території історичної перемиської єпархії^, іншим 
чинником, який на ділі значно утруднює ведення відповідних 
досліджень у належному й можливому (відповідно до вцілілого 
корпусу пам’яток) обсязі, є те, що найбагатша колекція ранньої 
спадщини перемиської школи українського малярства в Національ
ному музеї у Львові традиційно продовжує залишатися у значній і 
чи не найвагомішій своїй частині невідомою взагалі, чи бодай 
недоступною для належного наукового опрацювання.

У порівнянні з скромним доробком українських авторів польська 
література про українську ікону на території Польщі, у спадщині 
якої почесне місце посідають пам’ятки перемиського походження, 84 * 86

84 Свєнціцька В. І. Живопис XIV..., с. 217-240; Вона ж. Українське 
малярство XIV..., с. 8-13.

8^ Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний 
живопис. Київ, 1976, с. 11, 13.

86 Ярема В. Дивний світ ікон. Львів, 1994, с. (видання розраховане на 
широкий загал і має популярний характер, запропоноване датування 
окремих пам'яток не позбавлене дискусійних моментів).
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кількісно значно багатша. Порівнюючи доробок українських та 
польських авторів у вивченні українського іконопису на території 
нинішньої Польщі, не можна не визнати, що дотепер саме польські 
автори чи не найбільше зробили для досліженні давнього 
українського релігійного малярства на території історичної 
перемиської єпархії. Проте певні вже традиційні доволі своєрідного 
характеру окремі особливості поглядів переважної більшості 
польських дослідників, не завжди виведені з характеру розвитку 
історичного процесу й нерідко почерпнуті з моментів позаісто- 
ричного плану, не сприяють належному висвітленню проблеми 
раннього перемиського іконопису. Характерною їх демонстрацією 
може, зокрема, бути вступ краківської дослідниці Яніни Клосінської 
до альбому ікон, у якому питання про ранню перемиську школу 
українського іконопису та роль перемиського православного 
єпархіального середовища у її розвитку практично опущ ено^. 
Сяпоцька дослідниця Ромуальда Ґржондзєля у найновішій 
публікації, як зазначалося, попри документально потверджену 
діяльність у Перемишлі впродовж XV ст. декількох майстрів 
малярства українського походження, досить категорично заперечила 
наявність у місті українського малярського осередку. Об’єктивно 
значно ближчою до історичної правди є позиція найвідомішого 
польського дослідника українського іконопису Ромуальда 
Біскупского* *, проте він до останнього часу так само не був 
схильний наголошувати на ролі перемиського осередку українського 
м а л я р с т в а ^ . Зрештою, на його думку найраніші пам’ятки

87 Див.: Kłosińska J. Icons from Poland. Warschaw, 1989, p. 8-9.
*Про його особистий внесок у вивчення українського релігійного 
мистецтва див.: Міляєва Л. Українська ікона в Польщі // Мистецькі студії, 
1993, ч. 2-3, с. 141-143.

88 У цьому відношенні найхарактерніший приклад дає його огляд 
малярства Лсмківщини: Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV do 
pierwszej połowy XVITI wieku na Lemkowszczyznie // Polska sztuka ludowa, 
1985, № 3-4, s. 153-186. У статтях, навіть тих, де мова йде про порівняно 
ранні пам'ятки, він обминає питання про конкретну школу. Проте у 
найновіших дослідженнях Р. Біскупский все ближче підходить до 
глибшого осмислення мистецького процесу. Свідченням цього є виступ 
на конференції з проблем історії церковного мистецтва історичної
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іконопису перемиського історико-культурного регіону належать 
лише до середини XV ст.89 й таким чином виходять поза рамки 
того часу, до якого безпосередньо відноситься діяльність Гайля. 
Проте погляди Р. Біскупского на проблематику ікони в Польщі у 
багатьох моментах випереджують позиції його колег, зокрема, він 
традиційно послідовно вживає саме поняття "українська ікона", у 
польській літературі далеко не загальноприйняте, найсвіжіший 
приклад чого демонструє цитована стаття Р. Ґржондзєлі. Навіть у 
каталозі збірки ікон Національного музею Перемиської землі у 
Перемишлі не знайшлося місця бодай для побіжної згадки про 
місцеву школу українського іконопису^. Анна Ружицка-Бризек без 
глибшого аналізу проблеми, виходячи передовсім з нечисленних 
ранніх ікон, які опублікував ще наприкінці 20-х рр. професор Іларі- 
он Свєнціцький, як уже зазначалося, постійно наголошує на провін
ційному характері галицько-волинського малярства ХІУ-ХУ ст. З 
польських авторів хіба що Т. Трайдос та А. Фенчак ставлять 
виразніші акценти на перемиському середовищі українських малярів 
кінця XIV -  першої третини XV ст., проте відповідні їх твердження 
є побіжними, мають загальний характер й не виходять з 
конкретного вивчення проблеми.

Врозріз з традиційною позицією польських істориків мистецтва у 
найновіших дослідженнях питання про ранню спадщину перемиської 
школи українського іконопису виникає все настійливіше^. Василь * 89 90 91

перемиської єпархії у Музеї-замку в Ланьцуті 26 березня 1995 р., в 
якому було піддано аргументованій критиці традиційну для польської 
літератури з даної проблематики "впливоманію" й наголошено на ролі 
власної традиції у розвитку мистецького процесу в регіоні. Розуміння 
цієї проблеми становить вагомий крок до "відкриття" перемиської 
школи давнього українського малярства.

89 Biskupski R. Ikony w zbiorach polskich. Warszawa, 1991, s. 11.
90 Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu. Kraków, 1981.
91 Перша спроба накреслити найзагальніші шляхи еволюції 
перемиського осередку українського малярства XIII -  початку XVII ст. 
зроблена автором у виступі на конференції "Перемишль і Перемиська 
земля «на протязі віків", яка відбулася у Перемишлі в рамках З'їзду 
перемишлян у червні 1994 р.: Александрович В. Українське малярство у 
Перемишлі ХШ -  початку XVII ст. Основні проблеми історії (в друці).

108



Пуцко обгрунтував перемиський родовід ілюмінованого Архие- 
рейського Служебника першого перемиського єпископа (1220-1225) 
Антонів у  контексті наміченого останнім часом нового погляду 
на еволюцію українського іконопису XIII-XIV ст. досить вірогідним 
видасться також раннє перемиське походження відомих чинових ікон 
архангелів Михаїлата Гавриїла з церкви святої Параскеви у Дальові 
(НМЛ)93. Навряд чи може підлягати сумніву приналежність до 
перемиської школи порівняно недавно опублікованої ікони XIV ст. 
"Архангел Михаїл з діяннями" з церкви святого Миколая в Стороні 
(НМЛ)92 93 94 . Якщо перша з названих пам’яток засвідчує високий

92 Пуцко В. Служебник перемиського архієпископа Антонія з XIII ст. // 
Перемиські дзвони, 1992, № 10-12, с. 13-15. Важко, однак, погодитись з 
автором у тому, що мініатюри Служебника виконав неодмінно 
візантійський маляр. В. Пуцко послідовно трактує практично всі 
значніші ранні пам’ятки українського (та білоруського) походження як 
продукти діяльності виключно прийшлих візантійських майстрів. 
Найпослідовніше даний погляд проведено: Пуцко В. Г. Візантійські 
шляхи давноруського мистецтва // Археологія, 1991, № 2, с. 26-40. Тут 
не можна не вбачати особливої авторської позиції, яка відзначається 
явним перебільшенням рЬлі візантійського впливу та недооцінкою 
місцевого культурного елементу.

93 Ярема В. Дальовські ікони архангелів // Церковний календар 1987. 
Сянок, [б. д.], с. 150-154. Новіші дослідження дають підстави відносити 
ікони до першої половини XIV ст. (коротко про це див. вище в студії про 
дорогобузьку ікону). Не виключено навіть, що обидві пам'ятки 
потрапили до Дальови саме з Перемишля ще у XV ст.: Александрович В. 
Ікони "Архангел Михаїл" та "Архангел Гавриїл" з церкви святої 
Параскеви у Дальові (в друці).

94 Александрович В. Перемиська ікона XIV ст.1 "Архангел Михаїл з 
діяніями" // Перемиські дзвони, 1994, № 1, с. 17-19 (дана стаття 
становить цілком попереднє накреслення проблематики студій над 
унікальною пам'яткою раннього українського релігійного малярства, 
котра вимагає ретельного всебічного дослідження). Ікона опублікована 
як така, що походить з середовиша гаданих монастирських малярських 
майстерень у Спасі та Лаврові: Свенцицкая В. И. Мастер иконы XIV в. 
"Архангел Михаил с деяниями" из села Сторонна на Бойковщине // 
Памятники культуры. Новые открытая. Ежегодник 1988. Москва, 1989, 
с. 192-209. Пор.: Вона ж. Українське малярство XIV..., с. 8-9, іл. 4;
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професійний рівень малярства княжого Перемишля^^ то дві 
останні вказують на збереження його позицій й у мистецькій 
практиці XIV ст. Особливо необхідно підкреслити продовження 
традицій того малярського напрямку, який репрезентують обидві 
названі ікони, у творчій практиці майстрів перемиської школи 
українського іконопису XV та XVI ст.96 Аналогічний процес 
засвідчує також дослідження еволюції на місцевому грунті 
богородичної ік о н о гр а ф ії^ .  Безперечно, у перемиському 
малярському осередку, як і тогочасному галицько-волинському 
малярстві взагалі, існували окремі течії та напрямки. Саме тому 
вже з методологічного боку у принципі неприйнятною є наведена 
позиція Анни Ружицької-Бризек, яка розглядає все галицько- 
волинське малярства XIV-XV ст. як єдине ціле. Вказані пам'ятки не 
дозволяють погодитись і з другим складовим елементом її суджень 
-  наголошенні на архаїчному та провінційному характері всього 
галицько-волинського мистецького середовища вже перед кінцем 
XIV ст. Таким чином, другий момент нової позиції у розгляданому 
питанні полягає у визнанні перемиської школи українського 
малярства XIV -  початку XV ст. як малярського середовища з 
високими власними позиціями, у якому -  відповідно до актуальних 
тенденцій духовного життя східпохристйяпського світу -  органічно 
продовжувалися і розвивалися традиції княжої доби українського 95 96 *

Свєіщіцька В. І., Откович В. П. Українське народне малярство ХІІІ-ХХ 
століть. Київ, 1991, іл. 2.

95 До визначення походження Архиєрсйського служебника єпископа 
Антонія єдиним достовірним свідченням про малярсьтво княжого 
Перемишля були залишки фарби на кам'яних блоках розібраного у XV ст. 
першого псрсмиського кафедрального собору Різдва Івана Хрестителя на 
Замковій горі, про ці найдавніші фрагменти перемиського мону
ментального малярства коротку згадку див.: 2aki A. Archeologia Mało
polski średniowiecznej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974, s. 153.
96 Див.: Александрович В. 1) Персмиська ікона XIV ст. "Архангел 
Михаїл"..., с. 18; 2) Ікони "Архангел Михаїл" та "Архангел Гавриїл..."; 
3) Українське малярство у Перемишлі...; 4) Вірачена перемиська житійна 
ікона святого Миколая XIV ст. та її решп* и (в друці).
о?
7 ' Див. вище в студи про 1KOHN Roi“ . чщі Одигпрп з Успенської 
церкви у Дорогобужі.

1 1 0



релігійного мистецтва. Цей висновок вимагає належного підходу до 
ранньої частини творчого доробку перемиської школи українського 
малярства й ретельного перегляду бодай опублікованого й через те 
хоч певною мірою доступного фонду спадщини західноукраїнського 
іконопису.

Поза історичним та мистецьким контекстом "проблема Гайля", 
цілком очевидно, потребує також нового підходу до наявних 
письмових джерел -  як скромних матеріалів про самого переми- 
ського маляра, так і скупих відомостей про "руських" митців 
Владислава II Ягайла взагалі. Необхідно розглянути всі —включно 
з свідченнями пізніших авторів -  фактичні дані до проблеми фресок 
візантійської традиції у Польщі часів Владислава II Ягайла й заново 
проаналізувати їх у широкому історичному контексті.

Намічені в результаті аналізу літератури про Гайля три 
основних моменти, які визначають нові підходи до висвітлення даної 
проблеми та накреслюють перспективи глибшого проникнення у її 
суть, вказують основні напрямки найближчих студій над 
перемиським малярем та малярською спадщиною його кола.

Оскільки "проблема Гайля" є складовою частиною несподіваного 
-  з огляду на охоплену ним сферу та виняткову роль і місце у коро
лівських сакральних фундаціях -  на тлі еволюції польської мисте
цької культури феномену, який складає поширення фресок візантій
ської традиціії у костьолах Польщі наприкінці XIV та в першій 
третині XV ст., необхідно передовсім звернутись до причин цього 
явища. Найпоширеніше пояснення полягає в акцентуванні ролі 
матері Владислава II Ягайла -  тверської княжни Юліанни -  в утвер
дженні елементів східпохристиянської, візантійської традиції у ми
стецькій політиці короля. Останньо на цьому наголошують А. Ру- 
жицка-Бризек і Р. Ґржондзєля^.

Звичайно, роль матері у складенні мистецьких смаків та основ 
майбутньої мистецької політики Владислава II Ягайла було б 98

98  Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce 
wczesnojagiellońskiej..., s. 323; Grządziela R. Proweniencja i dzieje 
malarstwa ikonowego..., s. 229. За А. Ружицкою-Бризек після смерті 
княгині Юліанни у 1392 р. традицію нібито мали підтримувати її брат 
Михайло Олександрович, а після смерті останнього (1399) -  його син 
Іван Михайлович: Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła 
s. 147.



несправедливо заперечувати повністю. Але так само є цілком 
очевидною наївністю прив'язувати до неї й ставити у залежність 
лише від неї розбудовану систему королівських релігійних фундацій 
у монументальному малярстві. Це недопустимо щонайменше з трьох 
причин. По-перше, король пережив матір на чотири десятиліття й 
фрагментарно збережені розписи 1430 р. у каплиці Богородиці 
краківського кафедрального костьолу належать до тієї ж традиції, 
що й малярська декорація монастирського храму Святого Хреста на 
Лисій горі під Краковом та королівських апартаментів у палаці на 
Вавелі, розпочата через рік після смерті княгині Юліанни. По- 
друге, щонайменше сорокалітня історія малярських фундацій 
короля вказує на очевидний розвиток процесу у відповідності з 
перемінами в еволюції історико-політичної ситуації. Цілком 
очевидно, що саме особиста позиція Владислава II Ягайла та 
актуальні історичні процеси, а не позірна прив’язаність до 
"материнської традиції", визначали характер королівських 
мистецьких фундацій. Вже з огляду на всеосяжність королівського 
меценату -  відображеного у системах малярських декорацій від 
гнєзненського кафедрального костьолу до спальні вавельського 
палацу -  він мусив мати значно ширшу основу, ніж та, котру 
переважно вбачали до цього часу. "Материнська традиція" і обширні 
малярські ансамблі королівської фундації при об’єктивній 
можливості існування між ними певних взаємозв’язків -  явища- 
абсолютно неспівмірні вже у самих своїх найзагальніших основах. 
По-третє, "вірність материнській традиції" саму по собі важко 
поєднати з такими добре відомими моментами політики Ягайла 
щодо православних, як драстична у конкретних проявах (знищення 
могил руських князів) передача католикам в 1412 р. перемиського 
кафедрального собору Різдва Івана Хрестителя^ та його лист від 1 99

99  у  викладі найдетальнішого джерела -  хроніки Я. Длугоша -  
відібрання кафедрального собору відбулося за таких обставин: "Ех 
Medica Przemisliam Wladislaus Rex, habens in suo comitatu Strigoniensem 
archiepiscopum et Michaelem Kochmeister, processit, et sub eorum 
conspektu infamiae suae notam, iniuste sibi ab Almanis, quasi 
schismaticorum fautor et praecipuus receptator foret, iniustam purgaturus, 
ecclesiam cathedralem pulcherrimo opere ex petra quadrata fabricatum, in 
Przemisliensis castri medio sitam, ritu Graeco hactenus per Pontificem 
Ruthenorum cadaveribus et cineribus, consecrari in catholicam et Latini ritus 
ecclesiam ordinavit": Długosz J. Opera omnia, t. XIII. Historiae Polonicae
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січня 1418 р. до папи Мартина V з повідомленням про планований 
приїзд до Констанци, де тоді відбувався собор, митрополита 
Григорія Цамблака та переконанням і надією на скору "ліквідацію 
схизми” 100. Не кажучи вже про те, що сам Ягайло до хрещення 
перед одруженням та коронацією був язичником Ю1. Вказані 
моменти доводять, що спроби пояснити зазначену у похвалі 
королеві Я. Длугоша його прив’язаність до монументального 
малярства візантійської традиції лише впливами матері, не можуть 
претендувати на вичерпний характер, а скоріше видають наївно- 
літописний підхід до проблеми. Момент материнського виховання, 
закономірно, не можна не брати до уваги, проте у даному 
конкретному випадку йому аж ніяк не може бути відведена -  навіть 
у частинному, незначному своєму обсязі -  та роль, яку з легкістю 
літописця вже традиційно прив'язують до нього в літературі.

У порівнянні з розглянутою версією значно продуктивнішим і 
глибшим за своїм значенням моментом видається "прив’язаність” 
Ягайла до монументального малярства візантійської традиції у 
контексті проунійних тенденцій його політики. Вперше на цей 
аспект проблеми ягайлівського малярства у системі королівських 
релігійних фундацій звернула увагу ще Целіна Осєчковска^^. 
Однак вона висунула гіпотезу про окрему польську школу 
візантійського малярства, в рамках якої нібито мало відбутися 
поєднання східного стилю малярства з західною іконографією, яке 
авторка власне і виводила з актуальних проунійних устремлінь. 
Гіпотеза про окрему польську школу візантійського малярства не 
була прийнята в літературі, проте разом з нею виявилася забутою й * 101

libri XII. Tomus IV. Libri ХІ-ХИ. Cracoviae, 1877, р. 148-149. В світлі 
даного цілком конкретного за характером повідомлення хроніста важко 
зрозуміти новітню спробу пояснити цей акт нібито довготривалим 
невживанням храму та його затягненим ремонтом, а також особистим 
конфліктом короля з тодішнім псремиським владикою: Fenczak А. 
Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu..., s. 117-119.
lOOMonumenta medii aevi historika, t. 12. Kraków, 1897, s. 98-100.
101 Останньо на це вказав: Wasilewski Т. Prawosławne imiona Jagiełły i 
Witolda // Analecta Cracoviensia, t. XIX, Kraków, 1987, s. 110.
Ю 2 Osicczkowska C. Ze studiów nad szkołą polską malarstwa 
bizantyjskiego // Zycie sztuki, 1934, s. 5.
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версія про зв’язки фрескового малярства візантійської традиції з 
уніоністською політикою Ягайла. Очевидно, таке забуття 
пояснюється двома причинами. Перша з них полягає у відірваності 
відповідних історико-мистецьких досліджень від конкретних 
загальноісторичних процесів. Нажаль, юний паросток історії -  
історія мистецтва, -  найочевидніше, далеко не завжди, як показує 
хоча б зроблений вище аналіз літератури про Гайля, схильна 
послідовно зберігати свої генетичні зв'язки, а тим більше визнавати 
за собою накладані цим визнанням відповідні обов’язки. Друга 
полягає у тому, що, як це не дивно, унійний аспект політики 
Ягайла практично залишається недос'лідженим -  настільки, що у 
найновішій літературі нібито існує навіть лише думка окремих 
дослідників про його наявність взагаліЮЗ Не зупиняючись доклад
ніше на даній проблемі -  вона заслуговує стати темою окремої 
історичної студії -  згадаємо, що вже у діяльності митрополита 
Кипріяпа виразно намітилася тенденція до контактів на унійному 
грунті. Його родич і наступник на митрополичому престолі 
Григорій Цамблак ніби "успадкував” уніоністську тенденцію, яка 
знайшла завершення в поїздці на собор у Констанці на початку 1418 
року. Про активність Ягайла на унійному ґрунті в цей період 
виразно свідчать два його листи: до собору104 та папи Мартина 
уЮ 5. Інша річ, що, як показав розвиток подій у Констанці, король 
і митрополит уявляли ситуацію цілком по-різному. І якщо Ягайло 
у листі до папи від 1 січня 1418 р. висловлював радість з приводу 
наступного знесення "схизми", то митрополит Григорій Цамблак, 
як виявилося, мав намір іти лише на черговий диспут між 
православними та католиками, який нічого не вирішував, і завідомо 
не мав ніякого практичного значення. Зрештою, унійний аспект

ЮЗ Kloczowski J. Jagiełło і Witowt wobec prawosławnych: próba ich 
dowartościowania w 1417 roku // Bałticum. Studia z dziejów polityki, 
gospodarki i kultury XII-XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w 
sidemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń, 1992, s. 179. Висловлюю щиру 
подяку Наталії Яковенко, котра привернула мою увагу до цієї 
публікації.

Дув.: Grabski А. Т. Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w. 
Warszawa, 1968, s. 320.
Ю5 Monumenta medii aevi...., s. 98-100.
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проблеми поширення фресок візантійської традиції під патронатом 
Ягайла мусить бути браний до уваги і в ширшому контексті 
постійних прагнень римської курії до підпорядкування своєму 
впливові східноеропейського християнства. Отже, унійний контекст 
малярських ансамблів ягеллонської фундації становить один із 
безперечних складових проблеми, але і він не може братися до уваги 
як вирішальний момент. Тим більше, що його загальноприйняте 
трактування видається завуженим й виразно страждає яскраво 
вираженими згубними ремінісценціями "літописного" підходу.

Проведений аналіз як зроблених спроб віднайти історичне тло 
протекції монументальному малярству візантійської традиції з боку 
короля Владислава II Ягайла, так і відомих фактів тогочасної 
історії, привів до висновку, що дане явище не може бути пояснене 
якоюсь однією конкретною обставиною чи сукупністю обставин, 
безпосередньо пов’язаних з особою Ягайла та його власною 
політикою, а випливає з ширшого історичного контексту і тільки в 
його рамках може бути належно осмислене та інтерпретоване.

Як вказує приклад Япа Длугоша, пізніших візитаторів костьолів 
першої половини XVII ст. -  до історика гнєзпенських архиєпископів 
Станіслава Дамалевича включно, -  присутність фресок візантійської 
традиції у кост ьолах навіть значно пізніше не сприймалася в ореолі 
винятковості і виключності, а скоріше була явищем звичним і, що 
для нас у даному випадку найважливіше, -  вповні прийнятним. Тим 
очевидніше прийнятним і допустимим мало бути малярство 
візантійської традиції в інтер’єрах польських костьолів за 
Владислава II Ягайла. Не можна не згадати ближче не відомої 
традиції його поширення у Польщі, яку засвідчують втрачені 
фрески Троїцького костьолу на Блоні у Варшаві Ю6 Малярська 
декорація 1470 р. в каплиці Святого Хреста краківського 
кафедрального костьолу фундації Казимира Ягеллончика вказаує 
на продовження цієї традиції* *07, а отже, на її стійкість і значну

*06 Відомі за свідченням 1604 р.: Zatchej J. О kilku przepadłych 
zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie // Studia z 
dziejów kultury polskiej. Warszawa, 1949, s. 86.
*07 Саме цей факт, а не унікальність вавельської декорації для свого 
часу, становить основну "інтригу" останнього відомого фрескового 
ансамблю візантійської традиції в костьолах Польщі.
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роль у мистецькій культурі відповідних епохи та середовища, браних 
у широкому розумінні цих понять.

Цілком можливо, аналогічні малярські фундації Ягайла мали 
місце не лише на корінних польських землях. До такого висновку 
схиляє повідомлення Мартина Груневега про наявність "руських" 
малювань в каплиці святої Катерини львівського Низького замку та 
каплиці Високого замкуЮ 8 Зрештою, для польського 
католицизму характерне активне використання малярства 
візантійської традиції у розвитку культу чудотворних ікон: від 
найбільшої релігійної святині Польщі -  Ченстоховської ікони 
Богородиці -  до чималої кількості порівняно пізніх "візанти- 
нізуючих" образів ХУІІ-ХУІІІ с т .^ 9  Таким чином, дана сукупність 
фактів переконує у тому, що в часи Ягайла ставлення до 
релігійного малярства ’̂ гаесо ореге" у Польщі -  і передовсім у 
середовищі католицького, кліру, якому у даному питанні, 
закономірно, належало вирішальне слово, -  не мало жодного 
негативного відтінку. Чи не найпереконливішим свідченням цього є 
позиція богослова Петра Рісіпіуса, висловлена ним вже на початку 
ХУІ ст.: "В тім допускають велику помилку наші малярі, котрі не 
мають ніякого зацікавлення до грецьких ікон, до малювання першої 
християнської церкви"^ 10 Зрештою, не варто забувати, що перша з 
відомих королівських фундацій монументального малярства мала 108

108 рруцевег М. Опис Львова // Жовтень, 1980, № 10, с. 110, 112. Про ці 
фрески немає ніяких ближчих відомостей. Спорудження обидвох 
львівських замків традиція відносить до часів Казимира III. На вірогідну 
причетність Ягайла до малярської декорації Низького замку може 
вказувати упосаження замкової каплиці у 1427 р.: Akta grodzkie і 
ziemskie, t. 2. Lwów, 1870, s. 81-82. Проте з цього приводу немає жодних 
інших даних.

!0 9  їх досить вичерпний огляд подав у доповіді на конференції 
"Богородиця в духовній культурі України" в Музеї етнографії та 
художнього промислу у Львові в грудні 1990 р. Ромуальд Біскупский. 
Нажаль, цей матеріал не опубліковано.

! 19 Risinius Р. Historia rulchra et suspendis miraculis referata imaginis 
Mariae quomodo et unde in Clarum Montem Czastochowiae et Olsztytn 
advenit. Cracoviae, 1523. Цит. за: Rozanow Z., Golonka J., Kowalewicz H. 
Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi, XV і XVI wiek. 
Warszawa, 1983, s. 209.
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місце саме у лисогірському. монастирі. Ягайло виявляв особливу 
шану до його реліквії -  частки Господнього Хреста -  і подвійний 
хрест візантійської ставротеки обрав своїм знаком, з яким, зокрема, 
виступає у люблінському кінному портреті. Про глибоке 
проникнення короля у складну релігійну ситуацію епохи свідчить 
його рішучий спротив підтримуваній папською курією практиці 
повторного хрещення православних при їх переході на католи
цизм ̂  И . Не вдаючись додетальнішого аналізу даної проблеми -  це 
змусило б вийти далеко поза межі обраної теми* -  залишається 
лише констатувати, що монументальне малярство візантійської 
традиції у королівських фундаціях посіло таке вагоме місце завдяки 
своїй органічній прийнятності для тогочасного польського 
суспільства, кліру, короля. Саме це і склало основну передумову 
його несподівано значного -  несподіваного лише для новітніх 
інтерпретаторів -  поширення і виняткової ролі у мистецькому 
житт і держави, яка заманіфестувала свою приналежність до іншого 
релігійно-культурного кола.

Труднощі новітніх істориків мистецтва з сприйняттям цього 
цілком очевидного факту випливають з релігійної ситуації 
потридентської Европи та породженого в її умовах різкого 
протиставлення католицизму і православ’я, яке набуло дальшого 
загострення в нашому столітті, особливо у другій його половині. 
За Ягайлом та його сучасниками був досвід не чотирьох останніх 
століть, який стоїть за плечима новішого дослідника, а ситуація на 
зразок тієї, коли "православний” князь Данило Романович прийняв 
королівську корону з рук "католицького" римського перво
священика. Саме тут, як видається, й лежить основна причина так 
значного поширення монументального малярства візантійської 
традиції в костьолах Польщі та підкресленої ще у Длугоша 
особливої прив’язаності до нього Владислава II Ягайла. Специфіку 
"тогочасних стосунків", яка випливає з поширення даного 
малярського напрямку серед мистецьких фундацій польського

Ш  Kłoczowski J. Jagiełło і Witowt wobec prawosławnych..., s. 176-177. • 
*Попри обпшрну літературу про Владислава II Ягайла, його релігійність, 
як показує аналіз проблеми королівських малярських фундацій, не 
отримала достатньо глибокої інтерпретації й у своїх найсуттєвіших 
моментах, цілком очевидно, мусить бути студійована "ab ovo".
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короля, підкреслила вже Апна Марсувна, проте вона мала на увазі 
цілком інше. Тому продовжуючи свою думку про походження 
ягайлівських фресок, досліднииця ствердила: "Вияснення тих явищ 
належить шукати у близьких тоді польсько-руських стосунках, у 

. • -..112родинних зв язках та впливі династії 1 перевівши, таким чином, 
інтерпретацію теми у "літописне" русло, фактично перекриваючи і 
відкидаючи єдиний можливий шлях до її глибокого осмислення й 
об’єктивного дослідження справжніх причин розгляданого 
історичного явища.

Висновок Ц. Осєчковскої складає основу підтримуваного до 
цього часу И 3 погляду про роль материнської традиції у складенні 
своєрідної системи мистецького меценату Ягайла, один з основних 
акцентів якої становило позірно несподіване поширення під королів
ським протекторатом монументального малярства візантійської 
традиції. Згідно з викладеними міркуваннями значення даного 
"джерела" монументального малярства візантійської традиції у 
складенні системи королівського меценату остаточно вирисовуеггься 
настільки скромно, що з огляду справжнього стану проблеми про 
нього навряд чи випадало б заводити мову окремо.

У контексті розглянутої історико-культурної ситуації видається 
доцільним наголосити й на тому аспекті проблеми, який випливав з 
особливого становища Ягайла як короля-католика на чолі держави, 
більшість населення якої складали піддані інших віровчень, 
передовсім православні. Не слід забувати й литовського походження 
короля, яке в дусі литовської традиції вело до перейняття культури 
включеної до складу Литви Русі, а не до будівництва "Литви", чи у 
конкретному випадку королівської кар’єри Ягайла "Польщі" на її 
території. Ягайло не був особливо великим прихильником цієї 
власне литовської традиції, проте її наявність, закономірно, не 
могла не диктувати певної моделі політики, чи принаймні певним 
чином впливати на формування цієї моделі, яка, у свою чергу, не 
могла не віддзеркалюватися і в королівських мистецьких фундаціях. 112 113

112 Marsówna A. Freski ruskie..., s. XX.
113 Найновіший приклад подають.: Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko- 
ruskie malowidła..., s. 147; Idem. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce 
wczesnojagiellońskicj..., s. 325; Grządziela R. Proweniencja i dzieje 
malarstwa ikonowego..., s. 228.
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Заслуговує бути наголошеною й особиста релігійна постава короля, 
котра, як уже підкреслювалося, не у всьому відповідала офіційній 
позиції папської курії. Все це дає достатні підстави для висновку, що 
Ягайло-католик, як і його церковне оточення, без схвалення якого 
численні королівські малярські фундації візантійської традиції 
просто немислимі, стояли набагато ближче до релігійного 
мистецтва візантійської традиції, ніж це схильні були бачити 
дотеперішні дослідники. Саме у цьому і криється основна причина 
та найважливіша передумова відзначеної ще у похвалі Владиславові 
Ягайлу Япа Длугоша прив’язаності короля до мистецтва візан
тійської традиції, як і найважливіша безпосередня об’єктивна 
передумова багатолітньої діяльності перемиського священика Гайля 
в королівському оточенні.

До системи факторів, покликаних аргументувати появу 
ягайлівських фресок, варто додати ще один: широта та теологічна 
глибина цих ансамблів значно перевищує відповідні можливості 
сучасного монументального малярства західноєвропейської традиції 
на території Польщі. Не говорячи про цілковиту відсутність 
теології у її глибинному, візантійському смислі» нерідко навіть 
професійний рівень цього малярства у порівнянні з ягеллонськими 
декораціями візантійської традиції є виразним примітивом^ У 
дальшому плані варто згадати й потенційні можливості 
тогочасного українського мистецтва на території Польщі. Саме 
вони об’єктивно мали забезпечити малярські фундації Ягайла 
переважною більшістю кадрів майстрів, оскільки поза наявною в 
літературі розбіжністю думок з цього приводу, особливо серед 
новіших польських авторів, не може бути сумнівів, що здебільшого 
саме з українських земель королівства (хоча, цілком очевидно, не 
лише з них), передовсім з терену українсько-польського пограпиччя, 
природно, мав виводитися основний контингент виконавців 
королівських замовлень з монументального малярства.

Таким чином, проблема поширення монументального малярства 
візантійської традиції під протекцією Владислава II Ягайла випливає

"Należy bowiem pamiętać, że twórczość malarzy związanych z 
prawosławiem nie tylko nic stała niżej, ale w XV w. jakościowo przewyższała 
niejednokrotnie to, co tworzono na ziemiach rdzennie polskich; przymitywy 
w rodzaju malowideł w Mieronicach czy Szadku w cerkwi były właśnie nie do 
pomyślenia": Chrzanowski T. Sztuka w Polsce Piastów..., s. 293.
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з найзагальніших принципів розвитку історико-культурної ситуації в 
тогочасній Польщі. Дія цього цілком очевидного об’єктивного 
фактору (дотепер не побаченого у ролі від початку присутнього 
завідомого ”слона”) робить незрозумілими у самій своїй основі 
намагання відшукувати окремі часткові пояснення, оскільки 
висунуті до цього часу всі подібні аргументи не в стані дати 
прийнятного вияснення проблеми до кінця, виявляються менш 
суттєвими, а нерідко і просто другорядними.

З цього висновку випливає, що монументальне малярство 
візантійської традиції у ягеллопській Польщі не розглядалося як 
щось "чуже”, тому, закономірно, в його поширенні у системах 
монументальних декорацій ягайлівської фундації з тогочасного 
огляду не було моменту "чужого", привнесеного у новітнє 
сприйняття відповідних пам'яток релігійним антагонізмом, 
протистоянням та далекими від суті історичного процесу 
позамистецькими "інтересами" новіших часів. Розгалужена 
діяльність майстрів візантійської художньої традиції у 
королівському оточенні є достатньо зрозумілою з тогочасних 
історико-культурпих позицій. Одна з складностей у висвітленні 
даного моменту полягає в тому, що вона дуже мало документована, 
й поза Гайлем про інших майстрів у королівському оточенні 
детальніших відомостей немає. З іншого боку, актуальний стан 
дослідження збережених ансамблів й обізнаності з відповідною 
історико-культурпою проблематикою не настільки глибокий, щоб 
належним чином розв'язати проблему на підставі тільки 
стилістичного аналізу самих пам'яток. Найкращим свідченням цього 
є опубліковані монографії люблінських та вісліцьких фресок, хоч 
вони і страновлять до певної міри окреме явище внаслідок 
особливостей методологічної позиції авторки. Виходячи з 
нечисленних цілком випадково вибраних і поданих у давнішій 
літературі здебільшого пізніших ікон .західноукраїнського 
походження, А. Ружицка Бризек заперечує роль місцевих 
малярських осередків у створенні ягеллонських фрескових 
ансамблів. Одночасно вона на підставі досить поверхової 
інтерпретації історичних фактів, серед яких, природно, панує та ж 
нібито прив’язаність короля-мецената до систематично 
експлуатованої в літературі так званої "материнської традиції", й 
так само поверхово осмислених аналогій, схильна приписати їх
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російським майстрам 1 15, про діяльність яких на території Польщі в 
період довготривалого правління Владислава Ягайла немає жодних 
конкретних відомостей. Фактичний стан збереження джерел до 
історії української малярської традиції розгляданої епохи, її 
пам’яток, а також зародковий характер публікації та вивчення 
останніх, безперечно, не сприяє належній інтерпретації проблеми. 
Проте вже на рівні попередньої гіпотези було б цілком логічним 
погодитися з думкою, що король обходився здебільшого майстрами 
з малярських осередків, розташованих у межах його держави. 
Активне мистецьке життя галицько-волинських земель перед їх 
включенням до складу Польщі та Литви, як видається, творило для 
цього всі необхідні передумови. А документально потверджена 
довготривала успішна діяльність маляра Гайля в королівському 
оточенні разом з нарешті виясненою згадкою про Владику у 
рахунках королівського двору з 1394 р. (див. вище) прямо 
потверджує персональну зорієнтованість королівського меценату 
саме в цьому напрямку. Власне у контексті такої орієнтації й 
належить шукати єдино можливе розв'язання "проблеми Гайля”.

Перемиський майстер становить той досить рідкісний для давньої 
мистецької культури українських земель випадок, коли життя і 
діяльність окремого маляра можуть бути розглянуті у двох 
площинах -  на рівні документальних відомостей та пам'яток 
малярства, оскільки наявні джерела дають підстави бодай гіпоте
тично пов'язувати з ним два з трьох збережених малярських 
ансамблів ягеллонської фундації. Внаслідок цього опрацювання 
фактів біографії перемиського маляра та розгляд проблеми його 
малярської спадщини можуть бути проведені на двох рівнях -  
джерел та конкретних пам’яток.

Джерельний аспект біографії майстра, закономірно, має 
пріоритетне значення, оскільки саме він становить основу для 
суджень про Гайля взагалі, і дозволяє поставити проблему його 
малярської спадщини. Документальні джерела до біографії Гайля 
при всій очевидній скромності, у свою чергу, теж можуть бути 
розділені на дві підгрупи. Першу з них становлять ті матеріали, у 115

115 Найновіше висловлювання з даного приводу "підсумкового" 
характеру: Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce 
wczesnojagiellońskiej..., s. 321-322.
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котрих майстер згаданий безпосередньо, другу -  документальні 
відомості про малярів та малярські фундації Ягайла, які 
співвідносяться з особою перемиського маляра, хоч сам він у них 
прямо не називається.

Основним і найвагомішим документом до біографії Гайля про
довжує залишатися виставлений королівською канцелярією в Го
родку 24 квітня 1426 р. донаційний привілей короля Владислава II 
Ягайла на церкву Різдва Христового па березі Сяну у Перемишлі. 
Оригінал документу невідомий. За копією обляти від 14 березня 
1589 р. в актових книгах Перемиського гродського суду його 
вперше використав І. Шарапевич, котрий подав друком тільки 
невеликий фрагмент самого документу. Однак співставлення 
доводить, що І. Шараневич, безперечно, користувався пізнішими 
текстами потверджень королівського надання. На це вказує 
передовсім його згадка про священика Андрія Гайлевича як 
ініціатора обляти. Насправді Андрій Гайлевич у 1633 р. вистарався 
потвердження документу у нового польського короля Владислава 
IV, у перемиській облягі він не фігурує, а документ подав до 
старостинського уряду Федір Засапський. Ситуація ускладшоєї ься 
ще й тим, що в аналізованій публікації згадується потвердження 
короля Зигмунта III з 23 квітня (точна дата у Шараневича не 
вказана) 1589 р., але немає згадки про наступне підтвердження його 
сина Владислава IV з 1633 р. Проте про сам факт потвердження 
Зигмунта III відомо лише з тексту підтвердження Владислава IV, 
збереженого в актах Коронної Метрики, на яке нібито вказали 
тільки І. Сулковска-Курасьова та С. Курась. Співставлення цих 
відомостей приводить до висновку, що львівський історик використав 
інші, до цього часу не зафіксовані в літературі копії документу, на 
які він не покликається. Що це були за списки і чи дійшли вони до 
нас? Шлях для їх пошуку, який несподівано дав значно ширші 
результати, підказав аналіз джерел, використаних у монографії
І. Шараневича. Серед них вагоме місце посідають матеріали архіву 
австрійської фінансової прокуратури, у якому відклалися копії актів 
різного роду пожертвувань і записів на користь церков. Тому було 
необхідно переглянути відповідні матеріали перемиського 
походження, оскільки, як припускала ще М. Груш евська^^,

116 Грушсвська М. Причинки до історії руської штуки..., с. 5, ігрим 2.
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найправдоподібпіше, саме вони послужили джерелом відомостей 
Шараневича. Проведений пошук не лише оправдав покладані надії, 
але й цілком несподівано дав нові цікаві відомості щодо долі 
документу перемиського маляра.

Найперше виявилося, що текст королівського надання мав значно 
більше, ніж про це було відомо раніше, поширення. Не зафіксовані 
до цього часу в літературі списки самого акту та його 
потвердження королями Сигізмундом III 1589 р. і Владиславом IV 
1633 р. за даними 1803 р. знаходилися в архіві Перемиської греко- 
католицької капітули ̂  Причому, тут документи значаться як 
такі, що стосуються церкви на Засянпі. Співставлення цієї нотатки з 
відомим за текстом потвердження Сигізмунда III іменуванням 
ініціатора акту священика Федора Засанським, цілком очевидно, дає 
вагомі підстави для докладнішої локалізації парафії церкви Різдва 
Христового. Таким чином отримуємо переконливе підтвердження на 
користь місцезнаходження церкви Різдва Христового саме на 
Засянпі па чому в літаратурі, як зазанчалося, наголосив ще 
Михайло Грушевський. Правда, у жодному з відомих списків 
документу не вказано конкретно, на якій саме парафії перебували 
нащадки маляра. Про саму церкву Різдва Христового поза 
документом Гайля. не відомо нічого Можна лише ствердити, що у 
переліку перемиських парафіяльних храмів 1671 р. церква Різдва 
Христового вже не значиться

Центральний державний історичний архів України у Львові (далі -  
ЦДІА Укрсїни у Львові), ф . 159, оп. 9, сир. 1705, арк. 47зв. Ці копії, 
цілком вірогідно, збереглися серед вцілілих матеріалів архіву 
Перемиської греко-католицької капітули (перевірити таку можливість у 
процесі завершення даної студії не вдалося.)

 ̂18 Запропонований висновок потверджують наявні відомості про 
значне заселення дільниці вже у XV ст. У міських лавничих актах 1437 р. 
згадується війт Засяішя: Pomniki dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 
1402..., s. 240. У літературі локалізацією церкви Гайля останньо ближче 
зацікавився лише 3. Будзипьскі, на думку якого вона мала б знаходитися 
під мурами міста на правому березі Сяну: Budzyński Z. Nieznane 
szczegóły z b. На .користь Засяня, висловлювався, нагадаємо, ще Михайло 
Грушевський (див вище).

Схиматісмт»..., с. 44.
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Окрім того, серед нововіднайдених матеріалів виявилися списки 
обидвох королівських потверджень, зроблені з облят в актах 
перемиських гродського та земського судів^120 З-ПОМІЖ цих списків 
на особливу увагу заслуговує копія підтвердження Владислава IV, 
зроблена з невідомої до цього часу в літературі обляти в актах 
Перемиського земського суду 15 липня 1636 р.121, котра дала 
змогу виявити ще один давній список відповідного документу. 
Матеріали австрійської фінансової прокуратури дають підстави для 
висновку, що, пишучи про Гайля, І. Шараневич користав саме з них. 
Але тоді виникає питання чи знав він сам оригінал обляти в актових 
книгах Перемиського гродського суду? Література традиційно 
віддає віднайдення тексту документу львівському історикові, проте у 
контексті викладених відомостей логічно постає висновок, що сам 
історик не знав обляти в оригіналі й користувався лише її 
австрійськими копіями. І. Шараневич безпосередньо на відповідну 
актову книгу не покликається, отже, він впровадив ім'я 
перемиського маляра до літератури за австрійськими копіями 
документу.

Через чотири роки після Ісидора Шараневича невеликий 
фрагмент королівського привілею для Гайля наведено у шематизмі 
перемиської греко-католицької єпархії, а вже на початку нашого 
століття його віднайшла і повністю опублікувала за найдавнішим 
збереженим списком в актових книгах Перемиського гродського 
суду Марія Грушевська^^. Рівно через століття після І. Шара
невича до наукового обігу впроваджено текст іншої копії привілею 
за списком датованого 22 лютого 1634 р. королівського 
підтвердження документу, зробленого на підставі потвердженої 
королем Сигізмундом III 23 березня 1589 р. копії обляти в актах 
Перемиського гродського суду. Цей молодший (варшавський) список 120 121 122

120 ЦДІА Укреїни у Львові, ф. 159, оп. 9, спр. 1705, арк. 61зв.-64.

121 Тем само, арк. бІзв.-бЗзв. Оригінал чистового запису: ЦДІА України 
у Львові, ф. 14, оп. 1, спр. 108, с. 1700-1703.

122 Грушевська М. Причинки до історії руської штуки..., с. 5, прим. 2. У 
коментарі до документу вона досить обережно говорить, що Шараневич 
не знав перемиської обляти, що цілком і повністю потверджує аналіз 
наведених у нього відомостей (див. далі).
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дарчої грамоти Владислава II Ягайла для перемиського маляра 
зберігся в актах Коронної Метрики 123. Як відзначалося, при його 
публікації звернуто увагу на те, що зазначена в облятах дата 
документу не відповідає відомим обставинам біографії Владислава II 
Ягайла. Кинуте мимохідь у примітці зауваження щодо сумнівів у 
достовірності поданої в збережених копіях дати документу не 
привернуло закономірного, здавалося б, інтересу авторів публікації 
варшавського списку королівської дарчої грамоти й пройшло повз 
увагу істориків мистецтва так само, як до цього часу залишається 
поза їхнім полем зору висловлений ще у 1879 р. сумнів щодо 
автентичності відомого тексту документу Владислава II Ягайла. 
Таке переочення дослідників вказує на поверховість підходу як 
конкретно до публікації варшавського списку документу, так і 
джерельних матеріалів про Гайля в цілому, а в ширшому плані -  
оцінки "проблеми Гайля" істориками мистецтва загалом. 
Невідповідність поданої у віднайдених копіях дати вимагає 
пояснення хоча б через те, що вже сама по собі вона може служити 
запереченням автентичності відповідного документу. Тому не може 
не дивувати вперте небажання бачити саме такий наслідок сумнівної 
дати королівського надання. Перспектива вказаної версії цілком 
очевидна, оскільки перебування Владислава II Ягайла в Городку у 
день 24 квітня, котрим датується у відомих копіях грамота для 
Гайля, документально не підтверджується впродовж всього його 
довготривалого правління 124. ц е лише далі загострює проблему 
автентичності відомого списку королівської грамоти для пере
миського маляра, яку вперше на підставі аналізу її змісту та інших 
документів до біографії Гайля було поставлено ще у 1879 р., й 
диктує необхідність ретельного вивчення відомих копій документу 
та обставин їх виникнення.

Згідно з преамбулою обляти документу Владислава II Ягайла в 
актових книгах Перемиського гродського суду 14 березня 1589 р., 
перемиський список королівського привілею зроблено з 
пергаменного оригіналу, засвідченого королівським підписом і 
печаткою, та скріпленого підписом віцекаїіцлера Станіслава 123 124

123 Zbiór dokumentów małopolskich..., s. 204-205.
124 д ив.: Gąsiorowski A. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386- 
1434. Warszawa, 1972.
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Ц ьолка^25. Оригінальний документ подав до Перемиського 
гродського уряду нащадок маляра священик Федір Засапський 126. 
Чим саме конкретно була викликана необхідність обляти документу 
Владислава II Ягайла та його наступного потвердження встановити 
не вдається, оскільки ні в самому тексті обляти, ані в текстах двох її 
підтверджень на це немає навіть натяку. Наскільки можна 
здогадуватися, у 1633 р. йшлося про одержання дозволу на 
спорудження нової церкви, оскільки саме цим завершується текст 
потвердження Владислава IV ^ 7  Ситуація з облятою документу 
Владислава II Ягайла сама по собі у принципі не викликає жодних 
застережень. Через дев'ять днів після обляти документу в 
Черемиських гродських актах копію обляти з Перемиському гроді 
той самий Федір Засапський подає для затвердження новому 
польському королеві Сигізмундові III. Цю підтверджену коро
лівським авторитетом копію під час коронаційного сейму 22 лютого 
1633 р. потвердив наступник Сигізмупда III Владислав IV й саме це 
підтвердження було внесено до актів Коронної Метрики та через 
декілька років до актів Перемиського земського суду.

Аналіз наведеного перебігу подій показує, що Федір Засапський 
за авторитетним свідченням Перемиського гродського уряду мав на 
руках оригінальний текст королівської грамоти для свого предка, 
який і облятував в актових книгах Перемиського гроду. Окрім 
денної дати в тексті самої обляти є ще одна дивна часова вказівка -  
привілей Владислава II Ягайла у ній віднесено до 1526 р. В облятах 
в актах Коронної Метрики та Перемиського земського суду 
століття відповідно поправлене. Отже, з датуванням при 125 126 127

125 ЦДІЛ України у Львові, ф . 13, on. 1, спр. 305, с.810.

126 ц а  його особі та ролі ініціатора обляти необхідно наголосити 
окремо, оскільки в літературі за І. Шараиевичсм поширилося 
безпідставне твердження, що облята є справою рук Андрія Гайлсвича: 
Szaraniewicz І. Rzut oka na benefieya ..., s. 12, przyp. 20. Насправді він у 
1633 p. подав на затверджеіпія королеві Владиславові IV підтверджену 
23 березня 1633 р. королем Сигізмундом III копію перемиської обляти: 
ГАДА, Архів Коронної Метрики, сиги. 180, арк. 53зв., 54 (пор. тексти у 
додатку).

127 ГДДЛ, Архів Коронної Метрики, сигн. 180, арк. 55.
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спорядженні першої перемиської копії явно наплутали щонайменше 
двічі. Причини такої плутанини вияснити не вдасться, що за нею 
стоїть -  здогадуватися важко, однак плутанина в датах природно 
породжує підозри щодо автентичності самого документу. У даній 
конкретній ситуації її можна перевірити лише шляхом аналізу 
поданих у ньому фактів, до чого доведеться звернутись пізніше.

Другим сучасним документом "особистого архіву" королівського 
маляра, хоч і відомим теж тільки за пізньою копією, є ухвала 
перемиського гродського суду від 11 березня 1435 р. в справі 
процесу Гайля з каноніками перемиської латинської капітули з 
приводу наданої йому королівським привілеєм десятини з неокре
слених грунтів па перемиському передмісті 128 Оригінал судової 
постанови, правда, знову ж не збер ігся^*^  акт так сам0 
опублікований за копією 1679 р. Він додає декілька нових важливих 
деталей до біографії перемиського маляра, суттєво збільшуючи 
скромний обсяг відомостей про нього. Зрештою, у контексті 
можливих сумнівів щодо автентичності відомої грамоти Владислава 
II Ягайла для Гайля матеріали згаданого судового процесу цінні 
передовсім тим, що саме вони несуть у собі той остаточний 
аргумент, котрий доводить історичний характер особи перемиського 
маляра. Тому у документі па якнайпильнішу увагу заслуговують 
передовсім ті дані, які приносять потвердження фактичних 
відомостей, вміщених у наявному тексті привілею. Такими серед 
матеріалів процесу є найперше згадка про не характерне для 
тогочасної звичаєвої практики падання Гайлеві десятини від певних 
грунтів, котра у Польщі традиційно належалася католицькій 
церкві. Хоч у збережених відомостях про процес Гайля з 
перемиською латинською капітулою не бракує неясних місць, 
опротестувати капітулою маляревого права до десятини 
неспростовно доводить існування якогось нині вже ближче не 
відомого королівського документу, котрий закріплював за Гайлем 
це право. Правомірність такого висновку не може підлягати сумніву 128 129

128 Budzyński Z. Nieznane szczegóły z biografii..., s. 169.
129 підкреслив Будзиньский (Nieznane szczegóły z biografii..., s. 167, 
przyp. 10), документ дає найраніший відомий слід діяльності 
Перемиського земського суду, його актові книги збереглися починаючи 
лише з наступного року: ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 1.
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-  у тексті відповідного запису прямо говориться, що і капітула, і 
маляр подали до уряду документи, на підставі яких вони 
користуються десятиною. Дане свідчення неспростовно доводить, що 
привілей короля Владислава II Ягайла для Гайля все-таки існував, 
тому навіть коли б відомий за облятами 1589, 1633 та 1636 рр. 
текст королівського привілею виявився фальсифікатом, у ньому 
мали б відкластися певні реалії згаданого у матеріалах 
перемиського судового процесу 1435 р. оригінального документу 
королівської канцелярії.

Єдиним реальним шляхом для вияснення питання про 
автентичність відомостей обляти є ретельне співставлення вміщених 
у ній фактів з даними матеріалів судового процесу маляра з 
перемиською латинською капітулою та зафіксованими в обидвох 
королівських підтвердженнях обставинами появи диплому у 1589 р. 
та його подальшого функціонування. Внаслідок такої ревізії поза 
будь-якими сумнівами залишаються -  окрім цілком очевидної 
історичності самої особи Гайля -  надання йому десятини, оскільки 
саме на цьому робила акцент у своєму протесті перемиська латинська 
капітула. Натомість іншими джерелами безпосередньо не 
потверджується факт подарування маляреві грунтів, парафії церкви 
Різдва Христового та вилучення його з-під міської і підпоряд
кування церковній юрисдикції. У матеріалах судового процесу 
маляра з капітулою на всі три вказані моменти немає навіть натяку, 
що в принципі може бути логічно витлумачено цілковитою 
відсутністю зацікавлення з боку капітули до тих аспектівS
королівського надання, котрі ніяк не зачіпали її власних 
прерогатив. Однак логічний аналіз обставин появи перемиської копії 
1589 р. заставляє привернути увагу до іншого. Попри виразний 
інтерес з боку дослідників до самого привілею Владислава II Ягайла 
до цього часу ніхто не поставив питання про обставини обляти 
документу в актах Перемиського гроду у 1589 р. і причини, з яких 
Федір Засанський старався про потвердження акту королем 
Сигізмундом III. Якщо у самому тексті обляти, її вступній та 
заключній формулах на це немає ніяких конкретних натяків, то 
певні фактичні ствердження другого королівського потвердження 
дають достатні аргументи для переконливої відповіді на поставлене 
питання. З нього цілком виразно випливає, що Андрій Гайлевич у 
1633 р. старався про дозвіл на спорудження нової церкви на місце
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попередньої знищеної. Саме це, цілком очевидно, й становило 
основу його інтересів і спричинило пошуки нового королівського 
підтвердження тексту дарчого документу на парафію. Таким чином, 
інтерес Андрія Гайлевича виразно концентрується на церкві Різдва 
Христового. Попри відсутність конкретних документальних свідчень 
з даного приводу, було б вповні логічним припустити, що його 
безпосередньому предкові священикові Федорові Засанському у 1589 
р. залежало на тому ж. Принаймні попри беззаперечний характер 
надання Владислава II Ягайла для Гайля у вигляді десятини в 
тексті аналізованого документу залишається ще три суттєвих 
моменти: церковна парафія, надані при ній грунти та юридичне 
підпорядкування даровизнини. Традиційно обидва надання пов’язані 
нерозривно, оскільки земля становила невід’ємне матеріальне 
забезпечення парафіяльного священика. Зрештою, про самі грунти 
у перемиській обляті та обидвох її потвердженнях поза гаданим 
текстом королівського документу немає ніякої згадки. Таким 
чином, залишається визнати, що облятований в актах Перемиського 
гродського суду 14 березня 1589 р. текст грамоти Владислава II 
Ягайла для перемиського священика маляра Гайля був поданий до 
уряду за обставин пошуку потомком маляра священиком Федором 
Засанським документального потвердження своїх прав на парафію 
церкви Різдва Христового у Перемишлі, при якій він на той час 
перебував. Зрештою, саме на наданні церкви і зроблено основний 
акцент у тексті самого документу. Традиційна спадковість церковних 
парафій та цілком очевидне виведення історичної традиції названої 
перемиської священичої родини від королівського маляра вказує на 
те, що Федір міг бути не першим у родині адміністратором парафії. 
Таким чином, факт надання Гайлеві церкви Різдва Христового на 
Засянні з відповідним упосаженням може бути визнаний цілком 
вірогідним.

Щодо походження самого документу, то він -  поза всяким 
сумнівом -  в основному відповідає автентичним актам канцелярії 
Владислава II Ягайла. Це передовсім доводить цілком певний 
історичний характер більшості осіб названих у заключній частині 
обляти свідків, перевірку якого проведено при публікації варшав
ського списку!^0; Хоч як на конкретні обставини появи

!30  Див.: Zbiór dokumentów małopolskich..., s. 205, przyp. 4-11.
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справжнього королівського документу для перемиського маляра і 
священика, особи присутніх свідків демонструють скоріше 
важкозрозуміло високий ранг. Якщо вони й справді виступали у 
втраченому автентичному документі королівської канцелярії, про 
який згадують матеріали судового процесу маляра з перемиською 
латинською капітулою, то це був би один з тих загадкових, 
особливих моментів біографії майстра, котрі при наявному більше 
ніж скромному обсязі відомостей про нього продовжують 
залишатися невиясненими. Найнесподіванішим моментом у переліку 
свідків є присутність цілої групи осіб з української княжої знаті, 
що, наскільки відомо, становить унікальний випадок у дипломатиці 
канцелярії Владислава II Ягайла. Для порівняння можна вказати 
королівську грамоту з другої половини серпня 1407 р. про 
потвердження упосажепня перемиської владичої кафедри: з 
української знаті в пій фігурує лише знайомий нам за документом 
Гайля князь Федуско Любартович, але тільки як "dominus”, без 
княжого ти тул уй  1. Тому у даному відношенні наявний текст 
документу Гайля презентується не цілком певно. Тим більше, що 
ситуації з обдаруванням королівського маляра і потвердженням 
маегностей перемиської владичої кафедри неспівставимі у своїй вазі. 
Поза датою це другий вагомий момент, здатний підважити 
автентичність збереженого тексту королівського диплому для 
перемиського маляра. У контексті проведеного аналізу реалій 
документу з усією очевидністю постає питання про можливість 
часткового сфальшуванпя збереженого у копіях 1589 р. і пізніших 
часів тексту диплому канцелярії Владислава II Ягайла для 
перемиського маляра священика Гайля. Наявний фонд джерельних 
відомостей до біографії перемиського майстра не дає можливості 
належним чином до кінця вияснити дане питання, тому його випадає 
залишити відкритим. Зрештою, значно важливішим є посереднє 
потвердження практично всіх вміщених у ньому фактичних 
відомостей до біографії перемиського майстра, що складає реальну 
основу для вивчення проблеми Гайля у її власному історичному 
контексті.

До тих загадок Гайля, котрі частково вдається вияснити шляхом 
ретельного аналізу скупих наявних відомостей, відноситься й справа

Akia grodskie і ziemskie, t. 7. Lwów, 1878, s. 56.
1 3 0



датування оригіналу надання королівської канцелярії. Сам зміст 
обляти беззаперечно доводить автентичний характер історичної 
основи документу канцелярії Владислава II Ягайла. Чому в такому 
випадку у облятї виявилася сфальшованою дата? Дане питання 
мусить залишитись без відповіді. Само по собі воно не має для нас 
принципової ваги, проте за ним криється важлива проблема 
датування автентичного документу королівської канцелярії для 
перемиського маляра, про який є згадка вже у матеріалах судового 
процесу 1435 р. Справу датування загубленого оригіналу певною 
мірою здатна вирішити присутність у тексті диплому королівської 
канцелярії імені віцеканцлера Станіслава Цьолка. Він посідав 
названий пост стосовно короткий період часу в межах 1423-1428 
років. 132? щ0 цілком очевидно вказує на походження викори
станого оригіналу саме з цих літ. Встановлені у такий спосіб межі 
включають подану в обляті дату 1426 р. і через час перебування на 
посаді віцеканцлера Станіслава Цьолка у принципі потверджують 
подану у документі часову віху біографії перемиського маляра, 
котра у ширшому плані припадає на середину 1420-х рр. Таким 
чином, вона може служити верхньою часовою границею для 
вірогідного датування наявних у списку документу фактів творчої 
біографії Гайля і через них окремих малярських фундацій 
Владислава II Ягайла.

З позицій історії мистецтва найважливішою, цілком очевидно, є 
реальність історичної основи згадки про участь Гайля у виконанні 
малярських робіт на території Сандомирської, Краківської та 
Сєрадської земель. Дане ключове питання проблеми Гайля набирає 
особливої ваги внаслідок того, що повідомлення обляти становить 
єдине конкретне джерело для суджень про професійну малярську 
діяльність перемиського священика. У такому випадку чи має під 
собою дане твердження реальну історичну основу? Як видається, є 
цілком достатні підстави дати на це питання ствердну відповідь. 
Першим аргументом на її користь є присутність у тексті обляти 
відомостей стосовно надання Гайлеві десятини, автентичність яких 132

132 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. 
Opracowali Chłapowski K., Ciara S., Kądziela Ł., Nowakowski T., Opaliński E., 
Rutkowska E., Zielińska T. Pod red. A. Gąsiorowskiego (Urzędnicy dawnej 
Rzeczypospolitej XII-XVin wieku. Spisy. T. X). Kórnik, 1992, № 620, s. 107.
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потверджують дані судового процесу маляра з перемиською 
латинською капітулою. Варто пам'ятати також, що даний аспект 
королівського надання втратив свою актуальність внаслідок 
визнання відповідного права за перемиською латинською капітулою в 
ході судового процесу 1435 р. Як уже підкреслювалося, це доводить 
використання в аналізованому тексті не відомого нам нині, не 
зафіксованого іншими джерелами автентичного документу 
канцелярії Владислава II Ягайла для Гайля. На бодай часткову 
достовірність відомостей про участь перемиського майстра у 
виконанні королівських малярських замовлень вказують наявні дані 
про малярські фундації короля -  свідчення реєстру видатків на 
малярські роботи у Лисогірському монастирі та вавельському 
палаці, повідомлення Яна Длугоша, а також збережені ансамблі 
монументального малярства у Сандомирі та Вісліці, які цілком 
очевидно співвідносяться з даними документу про географію 
діяльності Гайля. Під запитанням у ній залишається лише 
Сєрадська земля, щодо якої не збереглося ніяких свідчень про 
королівські малярські фундації на її території. Зрештою, навіть 
щодо неї потенційні сумніви, закономірно, мусять мати певну межу, 
оскільки загальновідомі фрески Святотроїцької каплиці 
Люблінського замку письмовими джерелами як королівська 
фундація так само не фіксуються.

Отже, попри цілком очевидну наявність окремих сумнівних 
моментів у тексті відомої за облятою в Перемиських гродських 
актах 1589 р. та її пізнішими потвердженнями дарчої грамоти 
короля Владислава II Ягайла для маляра священика Гайля є 
достатньо вагомі підстави визнати, що *вона опирається на не 
віднайдений оригінальний документ королівської канцелярії. Це 
ставить питання про ступінь автентичності обляти на цілком 
іншому рівні й у співставленні з наявними даними про королівські 
малярські фундації певною мірою потверджує вірогідність 
повідомлень тієї частини документу, котра стосується професійної 
малярської діяльності Гайля. Дальші аргументи на користь цього 
висновку подають близькі у стилістичному відношенні до 
малярських ансамблів Вісліци та Сандомиру ікони перемиської 
школи малярства кінця XIV -  першої половини XV ст., які 
доводять перемиські зв'язки обидвох малярських ансамблів, й таким 
чином співвідносяться з документально потвердженою вірогідністю
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участі Гайля та інших майстрів перемиського кола у їх виконанні. 
Завдяки цьому попри можливий не вповні автентичний характер 
збереженого тексту королівської дарчої грамоти для Гайля 
проблема особи, діяльності та творчої спадщини перемиського 
майстра зберігає свою актуальність для науки, заслуговує всебічної 
уваги, й може служити об’єктом наукового дослідження. У центрі 
такої студії, закономірно, знаходяться найперше скупі докумен
тальні відомості до біографії та творчої діяльності майстра.

Серед тих питань, які дозволяють вияснити обидва згадуваних 
документи, на увагу заслуговує передовсім іменування перемиського 
священика. У перемиській обляті його ім'я вжите п’ять разів -  
чотири у варіанті: "НауГ і раз -  ”НаіГ. Варшавська копія пере- 
миської обляти подає ім’я маляра лише у формі ”НаіГ. Список 
перемиської обляти в актах Перемиського земського суду з 1636 р. 
так само вживає лише ім’я "НаіГ’133. Версія "На]1”, яку подає у 
публікації фрагменту грамоти нібито за львівським списком Анна 
Ружицка-Бризек134? в оригінальному тексті документу відсутня й 
у наявних актових джерелах до біографії майстра не зустрічається. 
Відомий відпис 1679 р. ухвали перемиського земського суду не 
збільшує кількості варіантів імені -  у ньому майстер фігурує лише 
як ”Наі1". З-поміж вживаних у документах варіантів імені "Наіі”, 
”Нау1” у кириличній транскрипції -  ’Тайль”, Таль” нормам сучасної 
української мови найбільше відповідає варіант Гайль. Оскільки 
виступає в офіційному акті королівської канцелярії, -  сумніви щодо 
автентичності тут навряд чи обгрунтований Це мусить бути 
офіційна "урядова”, говорячи поняттями новіших часів, версія імені 
майстра, на чому наголосив ще Михайло Грушевський, вказуючи 133 134

133 ц д іа  України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 108, с. 1700, 1701, 1702.

134 Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła..., s. 9, przypis 5. 
Вона стверджує, що наводить фрагмент за оригіналом обляти в актах 
Перемиського гродського суду, але не подає докладного поклику, 
вказуючи лише номер фонду, що закономірно будить підозри щодо 
знайомства авторки безпосередньо з оригіналом перемиської обляти 
королівської грамоти для маляра. Співставлення поданого у неї 
фрагменту документу з його текстом в актовій книзі Перемиського 
гродского суду переконує у тому, що оригінал перемиського списку 
залишився для неї невідомим. Детальніше про це див. прим. 55.
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форми "Галько" та "Галь"!35 т 0Му дивно, що в літературі 
прижилася тенденція піддавати сумніву зафіксоване у королівській 
грамоті ім’я й трактувати його як похідне від загальновідомих 
більше звичних у поточній практиці новіших часів календарних 
церковних Іоіль (Іоїл)!36ї Михаїд!37# чи Геласій^ЗВ ім'я "Гайль" 
відоме за польськими документами ХІУ-ХУ ст.!39? ВОно виступає у 
найдавніших актових книгах Перемишля (у формах "НауГ та 
"НаГ)!40, фігурує в молдавських грамотах XV ст. у формі "Галь", 
"Галєш "!^!. Варто також наголосити, що потомки майстра до 
середини ХУІІ ст. звалися саме Гайлевичами. Причому, це 
патронімічного походження прізвище остаточно утвердилося за 
ними, мабуть, десь лише щонайраніше з самого кінця ХУІ ст., 
оскільки священик Федір в тексті обляти грамоти Владислава II 
Ягайла 1589 р. та її підтвердження королем Сигізмундом III 
іменується не за родовим прізвищем, -  Гайлевичем, а за парафією, 
котру він держав на Засянні у Перемишлі, -  Засанським. Священик 
Андрій Гайлевич у 1633 р. старався про королівське потвердження 
надання для свого далекого предка й отримав й о го ^ ^ . у  зо-х 
роках XVII ст. з таким прізвищем він декілька разів фігурує у 
документах перемиського походження! 43 # Останній віднайдений в * 136 137 * * 140

!35  Грушевська М. Причинки до історії руської штуки..., с. 5, прим 2; 
Грушевський М. Історія Україпи-Руси..., с. 372.

136 іСХОрія української культури..., с. 527; Свєнціцька В. Живопис 
XIV..., с. 217; Вона ж. Українське малярство XIV..., с. 11.

137 рогов д . и. Русско-византийские фрески..., с. 271.

!38 Fenczak S. A. Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu..., s. 126.

!3 9  Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 2, zesz. 1. Wrocław- 
Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1968-1970, s. 245-246.
140 Pomniki dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 1402..., s. 110, 111, 131; 
Pomniki dziejowe Przemyśla. Księga ławnicza 1445-1452. Wydali i 
objaśnieniami opatrzyli Jan Smółka i Zofija Tymińska. Przemyśl, 1936, s. 50, 
52, 53.
!4 ! Словник староукраїнської мови XIV-XV ст., т. 1. Київ, 1977, с. 237. 

!42  ГАДА, Архів Коронної Метрики, сиґн. 180, арк. 54-54зв.

!4 3  Ц Д ід  України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 107, с. 1700; Схиматісмт>..., 
с. 34, 36.
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актах перемиського міського уряду потомок майстра (1649) -  "шля
хетний" Казимир Гайлевич -  був внуком Андрія 1^4 Тому якщо 
навіть приймати нібито проблематичний характер імені майстра у 
сучасних документах, цитовані матеріали про його далеких потомків 
у Перемишлі наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. цілком 
очевидно усувають будь-які підстави з-під спроб уробити з імені 
майстра проблему. Зайвим доказом на користь запропонованого 
висновку можуть бути відомості про поширення імені "Гайль" у 
формі "Галько" в першій половині -  середині XVII ст., які дають 
актові книги міста Ліско 145.

Перемиські документи про далеких потомків маляра повинні 
бути використані не лише для погвердження властивої форми його 
імені, але й ще в одному аспекті. Вони стверджують, що родина 
Гайля вкорінилася у місті й зайняла помітне становище у місцевій 
українській громаді. Патронімічне прізвище потомків королівського 
маляра окреслює його як протопласта роду, котрий саме від нього 
виводив свою традицію. Зрештою, це виразно потверджує й 
переховування родиною не відомого нині автентичного 
королівського документу далекого предка, з якого виходить облята 
1589 р. Документи про перемиських нащадків Гайля кінця XVI -  
середини XVII ст. беззаперечно доводять існування на місцевому 
грунті родинної традиції, біля джерел якої стояв священик і 
королівський маляр.

Хоч матеріали судового процесу Гайля з перемиською 
латинською капітулою та окремі дані акту королівської канцелярії 
мають далеко не біографічний характер, вони містять відомості, які 
складають документальну канву для реконструкції певних моментів 
біографії майстра. Передовсім віднайдені фактичні вказівки 
обґрунтовують перемиські зв’язки Гайля та його приналежність до

144 д д п ,  Архів міста Перемишля, сиґн. 240, с. 207. Окремі відомості 
про нього див. також : Схиматісмт..., с. 34, 36.

145 у  ліських міських актах першої половшш -  середини XVII ст. 
починаючи від 1607 р. виступає цілий ряд осіб з іменем Галько: 
Оссоліисум у Вроцлаві, відділ рукописів, сигн. 9657/ИІ, с. 126, 275, 287, 
549; сиґн. 96/ІІІ, с. 173, 237, 238, 253, 259, 273. Не виключено, що дане 
ім'я мало переважне поширення саме у цьому регіоні, принаймні його не 
вдалося віднайти, наприклад, у львівських актах відповідного часу.
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духовного стану. Стверджувати про перемиське походження маляра 
вслід за поширеною у літературі традицією є цілком достатні 
підстави, оскільки у тексті документу Гайль прямо називається 
священиком з Перемишля. Безперечна перемиська пов’язаність 
вірогідного малярства Гайля та майстрів його кола достатньо 
переконливо наголішує на таких зв’язках -  чи він був сам 
перемишлянином з походження чи ні -  розважати не доводиться, 
оскільки будь-які конкретні відомості з даного приводу в скупих 
документах до біографії майстра відсутні цілком і повністю. 
Перемиське міське середовище взагалі, як і середовище місцевого 
українського духовенства зокрема, активно формувалося також за 
рахунок вихідців з-поза міста. Наскільки аналогічна тенденція 
характерна і для перемиського осередку майстрів українського 
малярства -  сказати важко. Пізніші дані документально 
обгрунтовують сяноцькі контакти перемиських українських малярів 
першої половини -  середини XVI ст.146 Проте аналіз наявних 
відомостей про майстрів українського малярства Перемишля та 
Львова ХУ-ХУІІ ст. доводить, що прийшлі малярі рідко робили в 
них кар'єру 1^7 Даний висновок вказує одну з характерних 146 147

146 Aleksandrowycz W. Przemyscy malarze pochodzenia ukraińskiego XVI i 
pierwszej połowy XVII wieku (в друку).

147 н а львівському грунті такий унікальний приклад дає відомий 
майстер першої третини XVII ст. Федір Сеньковйч, син маляра зі Щирця. 
Найповніші дані про нього див.: Александрович В. С. Федір Сеньковйч (в 
друці). Поширена в найновішій літературі тенденція бачити у майстрові 
сина львівського маляра Семена (Жолтовський' П. М. Словник 
художників..., с. 161; Овсійчук В. А. Українське мистецтво другої 
половини XVI -  першої половини XVII століття. Гуманістичні та 
визвольні ідеї. Київ, 1985, с. 141-142; Він же. Малярі перехідної доби. 
(Роздуми над творчістю художників львівського Ренесансу Федора 
Сеньковича та Миколи Петрахновича) // Записки Наукового Товариства 
ім. Т. Шевченка, т. 227. Праці Секції мистецтвознавства. Львів, 1994, с. 90) 
суперечить поданому у заповіті майстра його власному свідченню про 
походжеїшя зі Щирця і є від самого початку безпідставними. У пере- 
миському середовищі українських малярів поза згадуваними не цілком 
виразними саноцькими зв'язками майстрів першої половини XVI ст. та 
переїздом до Перемишля з Мостиськ у 60-х чи 70-х рр. XVII ст. Івана 
Щирецького (про нього див.: Александрович В. Нові дані про
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особливостей еволюції мистецького процесу на українських землях 
взагалі. Інтенсивний розвиток окремих історичних осередків 
українського малярства на західноукраїнських землях -  серед них 
щонайменше до середини XVI Перемишль відігравав цілком 
особливу роль^8  _ потверджує функціонування цих малярських

риботицький малярський осередок другої половини ХУП ст. // Народна 
творчість та етнографія, 1992, № 1, с. 62; Aleksandrowycz W. Rybotycki 
ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku//Polska-Ukraina..., s. 349- 
350) подібних прикладів так само не виявлено. Вказівка на нібито 
дрогобицьке походження перемиського маляра середини XV ст. Тимофія 
Дробиша (Walicki М. Polskie malarstwo XV wieku. Warszawa, 1938, s. 6) 
виявилася непорозумінням, в основі якого лежить безпідставна 
інтерпретація прізвища майстра. Так само непорозумінням є твердження 
про діяльність у Львові "близько 1577 р." перемиського маляра Івана 
(Mańkowski Т. Lwowski cech malarzy w XVI і XVII wieku. Lwów, 1936, s. 19; 
Жолтовський П. M. Словник-довідник художників..., c. 205; Він же. 
Словник художників..., с.132), оскільки той помер ще у середині 50-х 
років.: Ałcksandrowycz W. Przemyscy malarze pochodzenia ukraińskiego... 
Документально потверджено відносно короткочасну діяльність 
перемиського маляра на терені Львова: є докази на користь переми
ського походження маляра Євстахія СидОрського, який виступає у 
львівських документах 1643-650 рр.: ЦДІА України у Львові, ф . 52, оп. 2, 
спр. 459, с. 2625; спр. 460, с. 2236; спр. 461, с. 1643, 1695, 1879. Пор.: 
ДАП, Архів міста Перемишля, сиґн. 57, с. 1347; сиґн. 58, с. 82.
1 4RА̂ °  Вияснення справжніх ролі і місця Перемишля у мистецькій 
культурі західноукраїнських земель, як і України в цілому, а також 
Польщі, становить один з найбільших наших боргів перед минулим і є 
одним з найневідкладніших завдань актуального етапу розвитку 
історико-мистецьких досліджень в Україні. В останній чверті XVI ст. 
перемиський осередок українського малярства виразно вступає у період 
занепаду. Окрім внутрішньої динаміки еволюції місцевого малярського 
середовища (див.: Ałcksandrowycz W. Przemyscy malarze pochodzenia 
ukraińskiego...) на нього вказує поява малярів в інших містах історичного 
перемиського регіону і передовсім наявність активного малярського 
осередку в Самборі. Дана проблема спеціально розглянута: Ałeksan- 
drowycz W. Malarze południowo-wschodnich terenów prawosławnej diecezji 
przemyskiej w drugiej połowie XVI wieku (в друці). З огляду на виразно 
зарисовану важливу роль самбірського малярського осередку в регіоні 
залишається лише висловити жаль з приводу цілковитої відсутності 
будь-яких конкретних даних про нього з-перед середини XVI ст.
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осередків на засаді внутрішньої еволюції. Приїжджі майстри навіть 
у значно пізніші часи зустрі-чаються тут досить рідкої ^9 й 
здебільшого виступають спора-дично, що дає підстави для висновку 
про автохтонний характер української малярської культури (втім і 
перемиського малярства епохи -Гайля як її невід'ємної складової 
частини) на даних теренах. З цього огляду, до речі, наявні у новішій 
польській літературі згадувані новітні версії з приводу іноземного 
походження Гайля чи малярів Владислава II Ягайла виглядають 
щонайменше теоретично неспроможними.

Характерною особливістю перемиського малярського середовища 
є приналежність його представників до духовного стану. Після 
Гайля черговий приклад дає зафіксований під 1488 священик маляр 
Федір^О. Декілька наступних майстрів з середовища духовенства 
занотовують актові книги перемиського міського архіву першої 
половини XVI ст.151 Приналежність до духовного стану групи 
перемиських малярів чи хоча б їхні найтісніші родинні зв'язки у 
церковних колах вказують на певну місцеву традицію, яку, за 
наявними джерелами, започатковує саме Гайль^52 (щ0ї звичайно, 
аж ніяк не може означати її складення десь лише біля зламу XIV- 
XV ст. -  просто з раиішого часу про неї не збереглося ніяких 
документальних свідчень). За цією традицією стоїть якнайтісніше 
пов’язання перемиських малярів з місцевою владичою кафедрою, що 
дає підстави говорити про її особливу роль у розвитку перемиського 
осередку українського малярства153 й характеризувати відзначений * 150 151 152 153

1^9 Аналіз наявних відомостей про них за архівними матеріалами XVI- 
XVII ст. див.: Алсксандрович В. Зі студій над письмовими джерелами...

150 pra/ik j. т. Zarys dziejów sztuki..., s. 501.
151 Найповніші відомості про них див.: Ałcksandrowycz W. Przemyscy 
malarze pochodzenia ukraińskiego...
152 Вперше увагу до цього привернуто: Алсксандрович В. Система 
малярських осередків..., с. 200.

153 Вона виступає як одна з специфічних особливостей перемиського 
осередку українського малярства й за наявішми відомостями зберігалася 
в силі до самого занепаду українського Перемишля від середини XVI ст. 
й навіть далі, що потверджують скупі відомості про майстрів кінця XVI -  
першої половини XVII ст. (див.: Ałcksandrowycz W. Przemyscy malarze
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зв'язок як одну з специфічних особливостей перемиської малярської 
школи.

Значення скупих документальних свідчень до біографії Гайля 
полягає також в потвердженні найтісніших зв'язків маляра з 
королівським двором: не може бути анінайменших сумнівів щодо 
характеру контактів майстра у середовищі королівського двору. В 
тексті написаної від імені короля грамоти він фігурує раз як "ГібеНБ 
ПОЯІСґ", вдруге диплом окреслює його як "рісюгет позичіт", якого 
король наданням парафії у Перемишлі заохочує до дальших робіт 
на королівській службі. Попри неавтентичність збереженого тексту 
документу, при наявності у ньому очевидних відзначених помилок, 
немає підстав відкидати дану особливість вжитого окреслення 
майстра, оскільки воно цілком очевидно узгоджується з вповні 
достовірним становищем маляра на королівській службі. Тому дана 
характеристика перемиського священика має цілком вірогідну 
історичну традицію й може бути виведена з того оригінального 
документу Владислава II Ягайла, на існування якого прямо вказують 
матеріали судового процесу маляра з перемиською латинською 
капітулою. І саме надання, й малярські роботи Гайля, виконувані на 
королівське замовлення, свідчать про якесь його до певної міри 
особливе становище при королеві, котре, наскільки можна 
зрозуміти з повідомлень тексту диплому королівськоїжанцелярії,

pochodzenia ukraińskiego...) Однією з характерних особливостей 
місцевого осередку українського малярства виступає духовний сан або 
принаймні якнайтісніші зв'язки його майстрів у середовищі духовенства, 
найкраще зафіксовані документальними матеріалами міського архіву 
першої половини -  середини XVI ст. Наявний корпус відомостей про 
майстрів давнього українського малярства, зокрема, практично повний 
брак відповідних матеріалів з інших єпархіальних центрів України, 
унеможливлює будь-які остаточного характеру висновки щодо даної 
теми. Проте у зазначеному контексті все ж варто підкреслити цілковиту 
відсутність відомостей про малярів духовного стану у Львові, де 
єпархіальний оссрдок почав складатися лише наприкінці 30-х рр. XVI ст., 
та унікальний для тогочасної мистецької культури українських земель 
характер згадки про маляра-свяіценика з-поза Перемишля: його дає 
зафіксований у фрагменті міських актових книг Теребовлі 1569 р. Іван: 
ЦДІА України у Львові, ф. 47, on. 1, спр. 1, арк. 20 зв., 21 (пор.: Алексан- 
дрович В. Система малярських осередків..., с. 202).
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випливало саме і виключно з професійної діяльності майстра. 
Принаймні аналіз текстів наявних документів не дає жодних підстав 
для твердження Т. Трайдоса про становище Гай ля як королівського 
радника у мистецьких питаннях. Даний висновок видається 
необгрунтованим не лише через брак будь-яких конкретних бодай 
натяків з цього приводу у документальних матеріалах. Його 
заперечує і традиційна мистецька практика епохи. Радником -  якщо 
прийняти існування такої фігури в оточенні Ягайла -  у подібних 
питаннях, цілком очевидно, мав би бути теолог, принаймні у даному 
конкретному випадку хтось з близького до особи короля 
католицького кліру, а не представник релігії, яка, попри цілком 
очевидну королівську прив'язаність до "зсиїршгае £гаеса", все-таки 
була передовсім "схизмою", що і документи королівської канцелярії 
й політика Владислава II Ягайла стверджують неодноразово і в 
спосіб цілком очевидний. Зрештою, сам факт надання Гайлеві 
ґрунтів та десятини, не кажучи вже про обдарування парафією, 
виразно фіксує цілком інший суспільний рівень королівського 
маляра. Все це свідчить, що становище Гайля при королівському 
дворі визначалося лише його конкретною професійною діяльністю, 
так само лише безпосередньо з неї випливали й особисті заслуги 
маляра перед королем 1^4 Багаторічна довготривала праця над 
королівськими замовленнями -  ансамблями монументальних 
декорацій -  як і потверджений привілеєм намір й надалі 
використовувати Гайля на такого роду працях, котрий логічно теж 
мав би виходити з автентичного документу королівської канцелярії, 
демонструють своєрідне становище перемиського майстра у колі 154

154 g epCiH А. Фенчака про болгарське походження Гайля, його 
перебування з волі Ягайла на перемиській владичій кафедрі, пізнішу 
опалу та діяльність у королівському оточенні в ролі маляра з огляду на 
відсутність будь-яких джерельних потверджень не потребує спеціаль
ного вияснення як така, котру в Польщі прийнято окреслювати поняттям 
"wiedza pozaźródłowa". Вона має характер неаргументованих здогадів, 
своєрідного, так би мовити, "наукового ворожіння". Попри всю цілком 
очевидну специфічність подібного роду зусиль вони не так вже й рідко 
зустрічаються у літературі, не стільки відзначаючи чергові наукові 
здобутки, скільки фіксуючи "дитячий" стан самої науки як такої, котра 
дозволяє собі "працювати" у подібний спосіб.
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митців, зайнятих на королівських малярських роботах. 
Довготривалі зв’язки з королівським двором так само підводять до 
висновку про безперечну і цілком очевидну динаміку кар’єри Гайля у 
королівському оточенні. Найочевидніше, не у всіх випадках його 
становище і роль на королівських роботах були однаковими. Тим 
цікавішою уявляється еволюція перебування майстра на королівській 
службі, про яку за браком достовірних свідчень конкретних джерел 
залишається тільки здогадуватися.

На певні своєрідні моменти становища Гайля у королівському 
оточенні вказує унікальна специфічна особливість королівського 
надання, виражена в обдаруванні майстра десятиною від ново- 
обживаних грунтів. Як підкреслив 3. Будзинський155? таке надання 
має безпрецедентний характер, оскільки у польському праві десятина 
традиційно прислуговувала лише і виключно католицькій церкві. 
Дивує не лише сам факт цього надання, але й те, що перемиська 
латинська капітула терпеливо зносила відверте ігнорування своїх 
прав й тільки дочекавшись смерті короля опротестувала законність 
користання заслуженого королівського майстра з десятини156. У 
самому процесі розгляду судового позову перемиської капітули 
проти маляра теж є певні складні для пояснення моменти. Як видно 
з відповідної ухвали, Перемиський гродський суд, перед яким 
капітула спершу порушила питання, розглянувши подані обидвома 
сторонами відповідні документи, не виніс жодної ухвали й передав 
справу до вищої інстанції -  генерального з'їзду шляхти Перемиської 
землі у Городку. З невідомої причини маляр не прибув на розгляд 
справи й саме ця обставина в кінцевому результаті і вирішила спір на 
користь капітули. Складається враження, що, попри виразне 
порушення привілеєм прав капітули, вона за життя короля не 
посміла опротестувати королівське надання для Гайля. 
Новоутворений Перемиський гродський суд, природно, теж не взяв 
на себе уневажнення диплому королівської канцелярії й наскільки 
заважила на остаточному результаті процесу саме юридична правота 
скаржників можна хіба що здогадуватися. Все це лише потверджує * 156

Budzyński Z. Nieznane szczegóły do biografii..., s. 168.
156 н а цьому останньо акцентувала увагу А. Ружицка-Бризек: Różycka- 
Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce, wczesnojagiellońskiej..., 
s. 321, przyp. 45.
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версію про якісь особливі моменти становища Гайля у Перемишлі, 
визначені його, довготривалою успішною службою при 
королівському дворі, однак ніяких конкретних відомостей з цього 
приводу скупі документальні джерела до біографії майстра не 
подають. Залишається відкритим і питання про те, чому сам майстер 
не прибув на остаточний розгляд справи (очевидність поразки у 
процесі чи щось інше?).

Важливий документований аспект біографії Гайля становить 
також географія творчої діяльності, яка підводить до другої 
основної складової "проблеми Гайля" -  його малярської спадщини. 
Внаслідок пеавтентичпості відомого тексту королівського привілею 
для Гайля справа географії творчості перемиського майстра 
помітно ускладнюється. Найавтентичнішим і найближчим до часу 
подій джерелом відповідних відомостей виявляється перелік 
королівських малярських фундацій Яна Длугоша, котрий, 
природно, може лише посередню служити джерелом для вияснення 
даного питання. Текст королівського привілею для маляра у даній 
своїй частині не піддається безпосередній документальній перевірці. 
Лише відомості про королівські фундації малярських робіт у 
Лисогірському монастирі та Вавельському палаці наприкінці XIV ст. 
обг рунтовують принципову вірогідність можливої діяльності Гайля 
у Кракові та його околицях, так само, як вцілілі фрески Сандомиру 
і Вісліци доводять потенційну можливість його праці на терені 
Сандомирської землі. Таким чином, зафіксована у відомому тексті 
королівської грамоти для Гайля географія творчої діяльності 
перемиського майстра у більшості -  поза і надалі загадковою у 
даному контексті Сєрадською землею -  може бути визнана 
потвердженою. Отже, відповідний реєстр не може бути 
неавтентичним, принаймні наявні дані скоріше заперечують, ніж 
потверджують таку можливість. У цьому короткому реєстрі 
привертають увагу два моменти. По-перше, не відомо за яким 
принципом три названих землі польського королівства розташовані 
у переліку тих територій, в яких працював майстер. По-друге, впадає 
у вічі сам порядок, у якому подані названі землі. Звичайно, немає 
сенсу гадати, який смисл вкладено у нього, проте не можна не 
зауважити, що столична Краківська земля подана на другому місці 
після Сандомирської. Очевидно, тут не варто бачити звичайну 
випадковість, проте справжній зміст даного факту, природно,
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залишається невідомим*. Варто лише підкреслити особливе місце 
сандомирського ансамблю серед королівських фундацій у 
монументальному малярстві, як за обсягом, так і за мистецьким 
рівнем, наскільки про нього можна здогадуватися при нинішньому 
стані повністю перемальованих фресок. Принаймні, це єдиний досить 
цілісний комплекс монументального малярства, що особливо 
виразно проявляється у його співставленні з виконаною у цілком 
очевидно різних малярських манерах в окремих її партіях декорацією 
люблінської каплиці. Сандомирський ансамбль, наскільки можна 
здогадуватися, відзначений також високим професійним рівнем 
виконання, чим він вигідно виділяється у порівнянні з, безперечно, 
скромнішими у даному відношенні фресками Вісліци та окремими 
партіями малювань люблінської каплиці, найперше фресками 
третього -  за класифікацією А. Ружицкої-Бризек -  майстра. Може 
власне відзначений момент і відіграв основну роль у вміщенні на 
першому місці в розгляданому переліку саме Сандомирської землі?

З Краківською землею пов'язаний особливо цікавий аспект 
географії діяльності Гайля, оскільки він передовсім вказує на 
зайнятість майстра на терені столиці. Окрім того, серед відомих 
монументальних ансамблів ягеллонської фундації найраніші 
припадають саме на неї. Це зафіксовані у рахунках королівського 
двору втрачені фрески 1393-1394 рр. монастирського костьолу 
Святого Хреста на Лисій горі під К р а к о в о м  1^7 та королівської 
спальні (1394) Вавельського замку 1^8 3 огляду на висловлений в 
тексті акту надання намір і надалі використовувати Гайля на 
королівських роботах та документально потверджену його життєву 
активність щонайменше до 1435 р. може бути визнане можливим у 
принципі авторство митця щодо малярського ансамблю каплиці 
Маисіопаріїв кафедрального собору па Вавелі початку 1430-х рр., 
проте згадка у даному випадку навряд чи може стосуватися цього * 157 158

*У зв'язку з послідовністю, за якою виступають у даному переліку землі 
польського королівства, варто ігривернути увагу до-її співвідношення з 
переліком польських земель в офіційному королівському титулі поза 
переміщенням на перше місце Сандомирської землі.

157 pjckosinski F. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły..., s. 156,
164, 192, 197, 200, 203. -
158 Ibid, s. 201, 202, 207, 211; Wawel..., s. 4-5.
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малювання. Тоді вказівку про діяльність перемиського майстра у 
Краківській землі доводиться віднести до раніших королівських 
робіт. З таких за свідченнями джерел відомі лише малярські 
декорації 1393-1394 рр. у Лисогірському монастирі, та королівській 
спальні Вавельського палацу. Таким чином логічно додиться 
визнати вірогідність діяльності Гайля в королівському оточенні вже 
від 90-х рр. XIV ст., що вказує на значну тривалість його зайнятості 
на королівській службі, яка у даному контексті отримала б 
конкретну часову протяжність. Якщо запропонований здогад вірний, 
початок кар’єри Гайля в ролі королівського маляра мав би бодай 
приблизно збігатися в часі з початком правління в Польщі 
коронованого протектора перемиського майстра, вони навіть мали б 
бути ровесниками. Звичайно, при наявному стані відомостей до 
біографії Гайля і безслідній загибелі лисогірських та вавельських 
фресок питання про його вірогідну участь у виконанні перших доку
ментально потверджених малярських робіт фундації Владислава II 
Ягайла не може бути проаналізоване належним чином та остаточно 
вирішене на відповідному науковому рівні.

У конкретному розгляданому випадку трудність криється 
передовсім в тому, що збережені нотатки про видатки королівської 
каси на малярські роботи у Лисогірському монастирі та замку на 
Вавелі не називають імен майстрів, зайнятих в той час на 
королівській службі. Запис від 29 вересня 1394 р. про виплату 
грошей "Wladicze cum aliis pictoribus Ruthenicis" (з конкретизацією 
щодо Владики та його челядників у другій копії списку видатків), 
які в цей час працювали у вавельському замку, вказує, що поза 
названим майстром їх мусило бути щонайменше ще два, оскільки 
вони згадані у м н о ж и н і  1^9 3 іНШого боку, через неповних два 159

159 Piekosiński F. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły..., s. 207; 
Wawel..., s. 5. У першій публікації цих відомостей цифра, яка вказує на 
кількість майстрів, була відчитана невірно, внаслідок чого з'явилося 
фантастичне ствердження, що їх нібито мало бути одинадцять: 
Rastawiecki Е. Sztuki piękne za Władysława Jagiełły przy schyłku XIV-go 
wieku. Muzyka, malarstwo, złotnictwo // Biblioteka warszawska, 1852, t. 3, 
s. 557, 558; його повторив: K ołaczkow ski J. Wiadomości tyczące się 
przemysłu..., 1888, s. 315. У найновішій літературі за Колачковскім 
версію про 11 майстрів подає: Grządziela R. Proweniencja і dzieje malarstwa 
ikonowego..., s. 229. Проте ще у 1854 р. Александр Пшездзєцкий
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місяці реєстр фіксує видатки на коней, плащі та "витрати" лише на 
двох майстрів^®. Остання з наведених нотаток не обов’язково 
мусить відноситись до всіх малярів, зайнятих у 1394 р. на Вавелі. 
Частина учасників цієї артілі могла повернутися "асі раиїат" раніше 
й вказана нотатка може відноситися лише до провідних митців 
(можливо також провідного майстра і його товариша), у яких, поза 
всяким сумнівом, мусили бути помічники, на що детальніший у 
відповідному місці другий список реєстру королівських видатків 
вказує цілком виразно. Тому цитований запис не може розглядатися 
як свідчення того, що зафіксована у ньому малярська артіль 
складалася всього лише з двох м ай стр ів ^ . 160

правильно відчитав відповідну цифру: Przezdziecki A. Zycie domowe..., 
s. 58. Публікація другого списку говорить цілком конкретно про двох 
майстрів й остаточно вибиває ґрунт з-під будь-яких кривотолків з даного 
приводу: Wawel..., s. 5.

160 pickosiński F. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły..., s. 211.
Такий висновок робить: Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko ruskie 

malowidła..., s. 135. Твердження авторки про традиційну малочисельність 
майстрів у тогочасних малярських артілях, котрі нібито, як правило, 
мали складатися лише з двох осіб, у світлі викладеного аналізу 
відомостей про майстрів лисогірської декорації видається поспішним і 
недостатньо аргументованим. За висновком самої ж авторки у люблін
ській каплиці працювало три основних майстри (Różycka-Bryzek А. 
Bizantyńsko ruskie malowidła..., s. 131-136), зрозуміло, з помічниками. 
Окрім того, наявність у системі люблінської декорації західного не лише 
за іконографією, що відзначила Ружицка-Бризек (Ibid., s. 85-86), але й за 
стилем "Причащеіпія апостолівм ставить питання про причетність до 
виконання люблінського ансамблю фресок четвертого майстра, творчість 
якого цілком і повністю належить до західноєвропейської мистецької 
традиції. У вказаній сцені немає жодних виразних "візантійських" 
елементів, тому ніяк не можна погодитись з Ружицкою-Бризек, котра 
трактує її як результат синтезу готичної та візантійської традицій (Ibid., 
passim.) Проблема ролі західноєвропейського пласту в системі люблін
ських фресок набирає особливої ваги у контексті очевидної залежності 
третього -  за класифікацією А. Ружицкої-Бризек -  люблінського 
майстра від західноєвропейської малярської традиції. На даний контекст 
люблінського ансамблю- вперше звернуто увагу: Александрович В. 
Шляхи розвитку портрету..., с. 23, прим. 18. Ширше про співпрацю у
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За браком джерел та пам’яток наведені аргументи щодо 
можливої участі Гайля у виконанні малярської декорації костьолу 
монастиря Святого Хреста на Лисій горі під Краковом та 
королівської спальні замку па Вавелі мають характер гіпотези, 
котру не вдасться належним чином обгрунтувати. Вповні 
усвідомлюючи даний стан справ, як і певну його ''небезпеку", 
викликану задавненою звичкою літератури перетворювати гіпотезу 
при її подальшому повторенні в нібито цілком очевидну істину, не 
полишається нічого іншого, як додати ще одиіг аргумент на 
користь запропонованої вересії щодо участі Гайля у королівських 
малярських роботах в Кракові та його околицях 1393-1394 рр. Ним 
є система доказу від противного. Прийнявши непричетність 
перемиського майстра до перших документально зафіксованих 
малярських ансамблів візантійської традиції фундації Владислава II 
Ягайла, мусимо визнати, що у першій чверті XV сг. па королівське 
замовлення при участі Гайля на території Краківської землі 
викопано якісь значні малярські роботи, про які не збереглося 
ніяких джерельних свідчень. З огляду на стан відповідних 
документальних відомостей це видається маловірогідним. Опоненти 
такого висновку цілком очевидно можуть вдатися до "сєрадського" 
аргументу: відомий в обляті 1589 р. та її пізніших потвердженнях 
донаційпий акт говорить про роботу Гайля у Сєрадській землі, 
проте ніяких інших даних про церковні фундації Ягайла на її 
території до цього часу не віднайдено. Вагу даного аргументу немає 
підстав заперечувати, однак не можна не відзначити різниці у стані 
джерельної бази розгляданої проблематики щодо обидвох земель. 
Не можна також не пригадати, що про королівські фундації у

складі люблінської малярської артілі представників східнохри- 
стиянської та західноєвропейської традицій див.: Алсксандрович В. 
Фрески каплиці Святої Трійці Люблінського замку (Нові аспекти 
малярської культури українсько-польського иограниччя) // Пам'ятки 
України (в друці). Як вказує наявність латинських написів у збережених 
фрагментах фресок каплиці маисіонаріїв вавельського кафедрального 
костьолу, наростання західних виливів, вірогідно, становить одну з 
характерних тенденцій еволюції ягайлівського монументального 

. малярства візантійської традиції, у чому воно як тби випереджувало 
пізніші процеси в українському малярстві, викликані його зверненням 
до Заходу, яке поступово утверджувалося впродовж XVI ст.
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Сєрадській землі не згадує і Ян Длугош, відзначаючи відоме за 
іншим джерелом малювання королівської фундації у кафедрально
му соборі в Ґпєзпо^^ . Тому зваживши всі можливі "за” і "проти" 
доводиться визнати принципову вірогідність діяльності Гайля на 
королівській службі вже у 90-х рр. XIV ст.

Щодо названої першою у дипломі королівської канцелярії 
Сапдомирської землі, то тут свідчення Яна Длугоша про виконання 
на замовлення короля фресок колегіат у самому Сандомирі та 
В ісліцИ ^З да€ підстави для переведення проблеми у цілком 
конкретну площину. Її конкретизації на сандомирському матеріалі 
сприяють також відомі фрески колегіати у розташованій неподалік 
від Сапдомиру Вісліци.

Проте якщо сандомирський аспект біографії перемиського 
маляра можна хоч якоюсь мірою розглянути у конкретному ключі, 
то його діяльність на Сєрадщипі не піддається ніяким ближчим 
виясненням. До цього часу тут не вдалося виявити не лише жодних 
слідів монументального малярства королівської фундації, але й 
будь-яких джерельних відомостей про якісь ближчі особисті 
мистецькі інтереси коронованого протектора перемиського маляра 
на території Сєрадської землі. , - ■
- У контексті географії діяльності Гайля необхідно також 

відзначити відсутність у дипломі королівської канцелярії згадки про 
Люблінську землю. Таким чином, до створення датованої 1418 р. 
малярської декорації люблінської замкової каплиці Святої Трійці 
він, скоріше, не може бути причетний. А. Ружицка-Бризек, як 
зазначалося, розглядає можливість присутності майстра в Любліні 
лише через цілком своєрідну призму власних уявлень про,характер 
розвитку тогочасного малярства візантійської традиції -  
українського малярства у західноукраїнському регіоні. Вона схильна 
б приписати Гайлеві фрески пави люблінської каплиці лише і 
виключно з огляду на їх яскраво виражений провінційний характер. 
Однак, при ближчому розгляді дана частина люблінського 
малярського ансамблю видає беззаперечну приналежність її автора 162 163

162 Długosz J. Historiae Polonicae..., р. 536. Пор.: Damalewicz S. Series 
archicpiscoporum Gneznensium. Varsaviae, 1649, s. 28.
163 Długosz J. Historiae Polonicae..., p. 536. ^
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до мистецького напрямку західноєвропейської орієнтації^^ і через 
те у принципі не може мати жодного відношення до того Гайля, 
який постає з скупих документальних свідчень.

Залишається також відкритим питання, чи міг майстер 
працювати у гнєзненському кафедральному костьолі. Відсутність 
згадки про цю роботу у тексті королівського диплому тут не може 
бути визначальною хоча б уже через те, що час створення самого 
ансамблю фресок не відомий.

Проведений аналіз наявних даних про діяльність Гайля на 
королівській службі вказує на принципову вірогідність його участі у 
виконанні наприкінці XIV ст. малярських декорацій у костьолі 
Лисогірського монастиря та королівському замку на Вавелі, хоч при 
наявному більше ніж скромному обсязі джерел даний погляд щодо 
раннього періоду діяльності майстра у королівському оточенні, 
закономірно, не може бути відповідним чином переконливо 
обґрунтований. Корпус джерел до біографії Гайля та скупий обсяг 
доступних відомостей про королівські малярські фундації змушує 
залишити відкритим питання про те, що міг робити майстер у 
Сєрадській землі. Натомість твердження привілею про діяльність 
перемиського майстра у Сандомирській землі у порівнянні з даними 
Яна Длугоша про фундацію Владислава II Ягайла щодо фресок 
колегіати в Сандомирі дає документальні підстави для висновку про 
вірогідну причетність митця до створення вцілілих ансамблів 
малярської декорації у колегіатах Сандомиру та Вісліци.

Належне розуміння беззаперечної довготривалої діяльності 
Гайля у королівському оточенні важливе не лише з огляду 
об'єктивної інтерпретації його особистої біографії. Склалося так, 
що перемиський майстер -  єдина порівняно краще відома фігура з 
середовища королівських малярів. Внаслідок цього особа Гайля 
закономірно покликана певним чином служити своєрідним 
індикатором уявлень про малярство візантійської традиції у 
королівському оточенні та його представників. Поза дискусійними 
через стан джерел питаннями хронології та географії діяльності 
Гайля її довготривалість не може підлягати сумніву. Тому цей 
аспект творчості майстра дає важливі посередні дані для 
характеристики мало відомого з документів й далеко не завжди

164 Александрович В. Фрески каплиці Святої Трійці...
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об’єктивно оцінюваного за збереженими малярськими ансамблями 
корпусу малярів, зайнятих на виконанні королівських малярських 
фундацій. Попри неминучі цілком природні зміни у його складі 
впродовж майже чотирьох десятиліть, на які припадають відповідні 
дані про королівські малярські роботи, особа Гайля передовсім 
свідчить про наявність у середовищі зайнятих на королівській 
службі митців вповні очевидного стабільного елементу й вірогідне 
складення у цьому середовищі певної власної традиції. Поряд з 
майстрами місцевого походження (як вперше показав найновіший 
ретельний аналіз люблінських фресок, -  також представниками 
мистецького напрямку західноєвропейської орієнтації) типу Гайля на 
королівських роботах, цілком очевидно, були зайняті й приїжджі 
малярі. Іконографічні особливості збережених малярських 
ансамблів дають підстави бачити у них найперше майстрів 
балканського походження. До них передовсім відноситься перший, 
за класифікацією А. Ружицкої-Бризек, член артілі люблінських 
майстрів^^ і бодай один з авторів фресок сандомирської колегі- 
ати166 Проте при безперечній присутності на королівській службі 
митців-вихідців з Балкан, на активність яких у королівському 
оточенні вповні однозначно вказують особливості стилю та 
іконографії фресок Сапдомиру та Л ю бліна^^, їх діяльність на 165 166 167

165 у ам само> з  цИМ майстром є підстави пов'язувати ікону Спаса 
Пантократора з церкви Різдва Богородиці у Старичах (НМЛ): Алсксан- 
дрович В. Ікона Спаса Пантократора з церкви Різдва Богородиці у Стари
чах // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень Міжнародного V круг
лого столу (Львів, 3-5 травня 1995 року), т. 1. Київ-Львів, 1995, с. 31-33.

166 ц а балканських зв'язках сандомирського ансамблю останньо 
наголосила Л Ружицка-Бризск, яка приготувала до друку його 
монографію: Różycka-Bryzek A. Bizantynsko-ruskie malowidła w Polsce 
wczcsnojagiellońskiej..., s. 318, przyp. 35. Оскільки сандомирські фрески 
перемальовані, проблема може бути докладніше розглянута хіба що на 
рівні іконографії, їх фактична недоступність покищо унеможливлює 
провадження повноцінних наукових студій у даному напрямку.

167 Питання про балканські зв'язки ягеллонського монументального 
малярства потребує окремого конкретного дослідження. В історичному 
плані його поширення у системі королівських малярських фундацій 
може бути значною мірою пояснене через особи митрополитів Кипріяна
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території тодішньої Польщі об’єктивно навряд чи могла бути 
довготривалою і ширше розбудованою. Цілком природно, тут 
набагато більше мала значити "модель Гайля", інакше кажучи, 
місцеві малярі українського походження. І вже не цілком 
зрозумілим у контексті як найзагальніших традицій епохи, так і 
наявних конкретних джерельних відомостей, видається висновок А. 
Ружицкої-Бризек, нібито мало не кожна з королівських малярських 
фундацій мала бути справою рук окремих артілей приїжджих 
майстрів, які по виконанні чергового конкретного замовлення 
поверталися "асі р а їх іат"^ ^ . з  іншими "слідами" діяльності 
малярів Ягайла певні проблеми справді існують, проте при 
ближчому розгляді вони виявляються суб'єктивними й переважно 
уробленими. Уважніше вивчення здебільшого вже досить давно 
відомих ранніх ікон з території історичної перемиської православної 
єпархії та новітні публікації ряду ранніх пам’яток дають можливість 
і в цьому питанні реально бачити не стільки власне "проблему", 
скільки штучну проблематизацію ситуації в дусі відомої 
середньовічної рекомендації щодо видумування всіляких страхів при 
бракові конкретних знаній ^9 Відсутність "інших слідів", як

та Григорія Цамблака й пов'язані з ними моменти історії української 
церкви. В іконографії українського церковного мистецтва найяскра
вішим їх проявом є поширення на західноукраїнських землях у XV ст. 
ікон святої Параскеви Тирновської. Воно становить один з цікавих 
аспектів історії української релігійної мистецької культури, проте 
українська іконографія святої Параскеви Тирновської практично не 
опрацьована, в літературі до неї спеціально, але досить побіжно 
звертався: Рогов А. И. Пстка Тырновская в восточнославянской письмен
ности и искусство // Русско-балканские культурные связи в эпоху 
срсдневсковья. София, 1982, с. 166-168.

Іб^Пайдсталыпіис цей погляд викладено: Różycka-Bryzck A. Niezacho- 
wane malowidła "gracco operę...", s. 296 ("każdy bowiem z zachowanych za
bytków wykazuje powiązania z innym ośrodkiem ruskim o różnym przy tym 
stopniu nasilenia rysów bałkańskich, przecząc istnieniu szkoły, były to rea
lizacje jednorazowe, po których wykonaniu malarze wracali "ad patriam", nie 
wrastając w grunt miejscowy ani nie utrwalając tu swej tradycji). Пор.: Idem. 
Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej...,s. 322.
169 "Видумування" стало настільки звичним "методом" наукової 
літератури, що є підстави виділити своєрідний "науково-фантастичний" 
її напрямок, у рамках якого від науки лише тема і предмет "popisu", -



видається, породжена передовсім актуальним станом уявлень про 
західноукраїнське малярст во епохи Гайля, у складенні якого далеко 
не останню роль відіграла (й продовжує відігравати) традиційна 
недоступність основної колекції раннього західноукраїнського 
іконопису в збірці Національного музею у Львові, в парі з 
небажанням, а навіть нездатністю поодиноких істориків мистецтва 
побачити доступні пам’ятки у їх власному культурно-історичному 
контексті.

Скупі документальні посереднього характеру відомості про 
малярські роботи перемиського майстра, викопані на королівській 
службі, складають основу для накреслення і розгляду проблеми 
йот о мистецької спадщини.

За обсягом і значимістю збережених малярських робіт у 
геог рафії діяльності Гайля па першому місці стоїть Сапдомирська 
земля; вона ж першою вказана і в тексті списку королівського 
дарчого акту. Причина таког о її місця у згадуваному переліку 
залишаегься невідомою, проте дана нотатка становить особливий 
інтерес, визначений тим, що саме у Сандомирі та розташованій 
неподалік від нього Вісліці збереглося два з трьох вцілілих 
ансамблів монументальног о малярства візантійської традиції, які у 
літературі віддавна відносять до ягайлівських фундацій. Таким 
чином, па підставі посередніх документальних відомостей 
зарисовується об'єктивна можливість так чи інакше пов’язувати 
обидва названі комплекси фресок у Сандомирській землі з 
діяльністю перемиськог о маляра.

На можливе авторство Гайля щодо сапдомирского фрескового 
циклу в літературі першим обережно вказав Владислав Подля- 
ха^О  Анна Марсувна охарактеризувала йог о як майстра, котрий 
"входив би тут в гру", проте наголосила, що попри позицію В. 
Подляхи (та М. Грушевської, котра насправді не згадує імені
майстра у зв’язку з сапдомирським малюванням) даний погляд "не

„171можна вважати за доведений 171.

все інше ігри відвертому, неприкритому і традиційно агресивному у своїх 
конкретних проявах незнанні успішно покривається активним 
"видумуванням страхів".

^70 Podlacha W. Sztuka średniowieczna..., s. 99.
Marsówna A. Freski ruskie..., s. XXII.
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Попри виразну розбіжність у висловлюваннях окремих 
дослідників з приводу вірогідності авторства Гайля щодо обидвох 
ансамблів, проблема участі перемиського майстра у фрескових 
циклах Сандомиру та Вісліци не лише існує. Як можна 
здогадуватися, при декорації сапдомирської колегіати він навряд чи 
перебував на другорядних ролях, оскільки саме Сандомирська земля 
значиться на першому місці у переліку тих місцевостей, де він 
працював. А відзначені глухі натяки на якесь спеціальне становище 
майстра при королеві схиляють до висновку про можливість його 
вагомої ролі у створенні конкретно і сандомирського ансамблю. 
Зрештою, при фактичній недоступності перемальованих 
сандомирських фресок питання про авторів цього малярського 
комплексу нині не може бути навіть поставлене належним чином. У 
плані можливої ролі Гайля при декорації сапдомирської колегіати 
варто привернути увагу до все ще не до кінця розгаданої 
особливості складу люблінської малярської артілі. З її членів 
значимістю таланту виділяється майстер склепіння, проте у 
фундаційному написі фігурує цікавий, але явно скромніший як 
творча індивідуальність Андрій, котрого, на підставі присутності 
його імені у фундаційному тексті, і вважають керівником артілі. 
Звідси випливає наявність у Любліні двох основних -  за реальною 
значимістю їхнього індивідуального обдарування -  малярів, так 
само, як на двох -  згадаємо -  майстрів вказує реєстр королівських 
видатків 1394 р. Таким чином, аналіз доступного у всій своїй 
повноті люблінського ансамблю приводить до висновку про участь у 
його виконанні приїжджого балканського майстра і групи малярів 
місцевого походження (у конкретному люблінському прикладі, як 
виявляється, не лише українських, але і польських). Чи не 
спрацювала та ж або близька за характером модель складу 
малярської артілі і в Сандомирі? І чи не є вона, зрештою, 
характерною для більших за обсягом малярських ансамблів 
королівської фундації взагалі? Остаточну відповідь на дане питання, 
звичайно, можна очікувати лише після повного розкриття фресок. 
Проте люблінський приклад дає аргументовані підстави для 
попереднього висновку про саме такий склад майстрів 
сандомирського ансамблю (з тією цілком очевидною, у порівнянні з 
Любліном, різницею, що іконографія малювань сапдомирської 
колегіати не дає підстав для висновку про участь у їх виконанні



малярів польського походження 172)# Поза особливостями 
іконографії на присутність у Сандомирі балканського елементу 
вказує й виділення у програмі ансамблю сюжету "Успіпня 
Богородиці", який займає цілу стіну й дає поширене на Балканах 
принаймні від широковідомих фресок церкви Святої Трійці у 
Сопочанах173 рішення місця даної композиції у контексті 
ансамблю. Балканські зв’язки сандомирських майстрів потверджує й 
іконографія окремих сюжетів, поміж котрими один з найхарак
терніших прикладів дає "Богоявлення", досить близьку аналогію до 
якого становить грецька ікона другої половини XIV ст. у монастирі 
Преображення в Метеорі 174.

З трьох відомих нині ансамблів монументального малярства 
фундації Владислава II Ягайла в найгіршому стані знаходяться 
фрески колегіати у Вісліці. Окремі композиції тут збереглися 
лише фрагментарно, малярська поверхня доволі знищена. Фрески 
досить детально розглянула Анна Ружицка-Бризек, проте вона 
зосередила увагу передовсім па програмі ансамблю та іконографії 
окремих сцен 175 й запропонувала ряд висновків, окремі з яких не 
просто вимагають критичної перевірки, але й з позицій нинішнього 
дня не можуть бути прийняті взагалі. Це стосується передовсім 
підкреслення у вісліцькому комплексі фресок архаїзуючих 
тенденцій, які нібито мали б свідчити про його раніше -  у 
порівнянні з циклами Любліна та Сандомиру -  походження. Саме 
звідсіля виводиться й подане у дослідженні А. Ружицкої-Бризек да-

172 у  нинішньому стані сандомирського ансамблю на них могла б 
вказувати хіба що присутність трьох намальованих у відповідності з 
західною іконографією єпископів, однак дана частина малярської 
декорації настільки випадає з системи оздоблення вівтарної частини 
храму, що робити на її підставі будь-які висновки до усунення 
переманювань неможливо.

173 Див.: ТіуриЬ В. Визаігпфке фреске и Іигославщу. Београд, 1974, 
ші. XXVÜ.

174 Schiller G. Lexikon der christliche Ikonographie, Bd. 1. Gutterslog, 
1966, ill. 365.
175 Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kolegiacie..., s. 47- 
82.
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тупання ансамблю в межах 1390-1400-х рр.176 Пого прийняття ма
ло б означати “наявність у мисіецькій культурі перед кінцем XIV с і . 
яскраво вираженої течії архаїзуючої о харак теру» котра сягнула 
сфери королівського меценату, й, судячи з пізніших, на думку 
А. Ружицкої-Бризек. фресок у Любліні та Сандомирі, нібито мала 
бути подолана -  принаймні у королівському оточенні -  в рамках 
подальшої еволюції протегованого Владиславом II монументального 
малярства впродовж друюго і ірегього десятиліть XV ст. Спроба 
розшукати реальні аргументи на користі» викладеног о погляду ні до 
чого не привела. Єдиним використаним у даному випадку цілком 
очевидним "аргументом” є власне уявлення авторки про малярську 
культуру XIV ст.. коїре навіть на перший погляд не вигримує 
критики. У мисгегпві візантійського кола перед кінцем XIV ст. і 
справді посилюються тенденції до спрощення образної 
характеристики та засобів виразу, їх свідомої "архаїзації", проте ця 
тенденція перед кінцем століття жодною мірою не дійшла до того, 
що демонструють вісліцькі фрески. Нічого подібног о не знає 
сучасна візантійська іконописна традиція, можливість такого 
розвитку стилю заперечують і наявні пам’ятки тогочасного 
західноукраїнського маляра ва (про них див. далі). Таким чином, 
нічого окрім необгрунтованого дв ісіорико-культурному плані 
уявлення про малярську культуру кінця* XIV ст. .розглядане 
датування вісліцького ансамблю за собою не мас. Не менше дивує й 
вказана довга кружна дорога аж через Територію Росії, якою, -  на 
думку А. Ружицкої-Бризек, -  ніби і о мали потрапити безпосередньо 
ДО ВІСЛІЦИ сербські ВПЛИВИ 177 І вже цілком не піддається логіч
ному витлумаченню, яким чином вісліцький ансамбль фресок може 
бути інтерпретований jako kontynuacja і lokalna odmiana kierunku 
archaizująccgo, jaki mógł lu dotrzeć ze szkoły śródkowo-ruskicj
wzbogacony o pewne rysy serbskie"

Аналіз наведених основоположних щодо інтерпретації вісліцьких 
фресок висновків краківської дослідниці показує, що її підходи до

176 Różycka-Bryzck A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kolegiacie..., s. 80.
Запропоноване ту г датування прийняв: Рогов А. И. Русско-визаіпийские 
фрески в Полмнс..., с. 276. .

177 Różycka-Bryzck A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kolegiacie.....s. 79.
178 Ibizd., passim.



розгляданого ансамблю монументального малярсі ва мало пов’язані 
із реальним культурно-історичним контекстом фундацій Владисла- 
ва II Ягайла. Показово, ідо в рамках обширпої статті А. Ружицка- 
Бризек майже не торкається питання про королівських малярів, а 
ім’я Гайля, яке у зв’язку з малюваннями вісліцької колегіати 
згадували до неї у літературі, тут не фігурує взагалі. Другим не 
менш показовим моментом системи аналізованих поглядів на 
ансамбль є цілковита відсутність будь-яких навіть спроб його 
розгляду у контексті конкретних процесів еволюції малярської 
традиції на західноукраїнських землях хоча б з огляду на їх 
наближеність до теренів бутування монументального малярства 
візаіпійської традиції на території Польщі. Через те у 
запропонованому трактуванні вісліцькі фрески на ділі скоріше 
випадають з реального історичного контексту монументального 
малярства королівської фундації, що переконливо демонструє 
очевидну помилковість проаналізованого викладу.

Вісліцький ансамблі» посідає цілком особливе місце серед маляр
ських фундацій Владислава II Ягайла вже через його знаходження у 
приміщенні, коїре в порівнянні з сандомирською колегіатою та 
люблінською каплицею само по собі значно менше надавалося для 
роз-міщеппя монументальної о малярства. Внаслідок цього частина 
фресок на ст інах апсиди виявилися втиснутими у мало для цього 
пристосовані вузькі площини стін. Отже, вісліцький ансамбль виник 
внаслідок вповні очевидного бажання замовника мати фрески в 
інтер’єрі, який особливост ями своєї архітектури мало надавався для 
цього.

Фрески вісліцької колегіати, цілком природно, повинні 
розглядатися у найтіснішому взаємозв’язку з ансамблями 
Сандомиру та Любліна. їх співставленій приводить до висновку, що 
пог ляд па вісліцькі фрески, як нібито виконані стосовно значно 
раніше від люблінського малювання 1418 р., не тільки не є 
доведеним, але й необгрунтований у плані еволюції стилю 
монументального малярства королівської фундації. Його "розвиток, 
цілком очевидно, йшов від Сандомиру і Любліна до Вісліци. 
Обстоювання іншого шляху, як видається, важко погодити з логі
кою самого мистецького процесу. У цьому переконує передовсім но
вий погляд на розвиток західноукраїнського іконопису XIV-XV ст. 
та конкретні аналоги ансамблю серед сучасних пам’яток.



Запропонований висновок ставить малярський ансамбль вісліцької 
колегіати у цілком новому світлі й творить реальний грунт для 
розгляду проблеми його авторства у контексті малярської 
спадщини Гайля. Участь перемиського маляра у виконанні вісліцької 
малярської декорації за наявними відомостями до його біографії 
видається досить імовірною, проте сам актуальний стан фресок у 
цілком очевидний спосіб утруднює можливі підходи до розв'язання 
даної проблеми. Її реальний розгляд потребує не лише ретельного 
вивчення самого ансамблю, але й розкриття та опрацювання фресок 
Саидомиру, оскільки за наявними відомостями саме вони здатні 
стати реальним вихідним пунктом для всебічного дослідження 
проблеми малярської спадщини Гайля як у монументальному 
малярстві в ансамблях фундації Владислава II Ягайла, так і 
малярській культурі епохи загалом.

Ширші пов’язання фресок Вісліци у малярській спадщині ціком 
очевидні попри те, що їхній актуальний стан виразно утруднює 
достатньо глибокий аналіз самого циклу. Поза безперечними 
стилістичними та іконографічними зв’язками з об’єктивно 
найближчими до вісліцьких малювань ансамблями Саидомиру та 
Любліна, можна вказати і на зв’язки окремих партій вісліцьких 
фресок в іконопису. їх свідченням є, зокрема, також виразна 
типологічна спорідненість окремих фігур, найяскравіший приклад 
якої подає співставленій святого Йоакима у "Різдві Богородиці" з 
образами апостолів в "Зішесті Святого Духа" з церкви святої 
Параскеви у Радружі (НМЛ, детальніше про саму ікону див. далі). 
Зрештою, і підкреслено витягнуті пропорції фігур у вісліцьких 
сценах подиктовані не лише особливостями конфігурації 
заповнюваних площин, але й відображають одну з характерних 
тенденцій малярської культури XV ст., на яку вказує значна група 
пам’яток тогочасного західноукраїнського іконопису.

Виразні пов’язання монументального малярства, віднесеного на 
підставі посередніх документальних свідчень до вірогідної спадщини 
Гайля та майстрів його кола, чи принаймні митців, з котрими він 
співпрацював у рамках конкретних ансамблів, звичайно, не є 
випадковими. Скупі свідчення джерельних матеріалів до біографії 
Гайля стосуються виключно праці майстра над циклами монумен
тального малярства на території Польщі. Вони характеризують 
перемиського митця як маляра-монументаліста, впродовж значного

156



проміжку часу зайнятого виконанням важливих робіт для короля 
Владислава II Ягайла. Як вказує мистецький рівень відомих бодай у 
залишках королівських малярських фундацій, (поза хіба що третім 
майстром люблінської каплиці, що, як видається, має своє окреме 
пояснення -  див. вище) це мусив бути митець достатньо високого 
професійного класу.

Завдяки хоч і скромним за характером, але вагомим за змістом 
документально потвердженим фактам творчої біографії, в історії 
українського мистецтва Гайль фігурує передовсім як майстер 
монументального малярства. Воно посідало важливе місце в 
еволюції мистецької культури українських земель, проте його 
конкретна роль на різних етапах історичного розвитку, закономірно, 
з м і н ю в а л а с я  179. Поза стосовно нечисленними пам’ятками старо- 
київської традиції та малярською декорацією інтер'єрів порівняно 
немалої групи західноукраїнських дерев’яних церков ХУИ-ХУНІ ст., 
які демонструють пізню стадію розвитку української традиції 
монументального малярства у її народному варіанті 180, цого 
пам’ятки досить нечисленні. Так само дуже мало відомо про 
майстрів українського монументального малярства. Гайль 
виявляється єдиним його представником, по якому залишився 
виразніший слід в історії. Поряд із своїм сучасником -  згадуваним 
київським чепцем Аптонієм, разом з помічником Ігнатієм зайнятим у

179 Найповніший огляд еволюції українського монументального 
малярства другої.половини XIII -  першої половини ХУІІ ст. за вцілілими 
оригінальними пам'ятками, літописними та документальними матеріа
лами дано у написаному автором розділі про образотворче та декора
тивно-ужиткове мистецтво до другого тому планованого п'ятитомного 
академічного видання історії української культури.

180 Даний аспект історії західноукраїнського монументального 
малярства вивчений мало. Дуже побіжний огляд відповідної проблема
тики дає: Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII- 
XVIII ст. Київ, 1986, с. 83-121. З-поміж вцілілих пам'яток порівняно 
краще опрацьовано лише малярську декорацію інтер’єру Свято- 
духівської церкви у Потеличі: Міляєва Л. С. Стінопис Потелича. 
Визвольна боротьба українського народу в мистецтві XVII ст. Київ, 1969; 
Миляева Л. С. Росписи Потельїча. Памятник украинской монументальной 
живописи XVII века. Москва, 1971.
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1409 р. декорацією Троїцького кафедрального собору в Пскові, та 
Владикою він є одним з чотирьох джерельно потверджених майстрів 
українського монументального малярства того тривалого й 
важливого в ісгорико-культурному плані періоду розвитку мистець- 
ого процесу на українських землях, який відділяє княжу добу від 
епохи становлення і розвитку нового мистецтва ХУЇІ-ХVIII ст. 
Проте особливе місце перемиського митця в історії українського 
малярства »значене передовсім зими фактами, які дають реальну 
можливість підійти до пи тання про його творчу спадщину. : г ; "'

В історії мистецтва Тайль зфігурує виключно як майстер 
монументального малярства. Проте вже-сама та обставина, що 
повсякденна творча практика майстрів його епохи, -'так' само, як і 
попередніх та пізніших часів, -  не знала вузької спеціалізації, дає 
арг ументовану підставу для висновку про вірогідну 'діяльність 
перемиського митця іакож в інших напрямках прйкладення т ворчих 
зусиль представників тогочасного малярства^: 3 цих на перший 
план закономірно висуваємся іконопис, який посідає цілком особливе 
місце у мистецькій культурі українських земель. Воно визначене 
з им, що в специфічних умовах еволюції української'мистецької 
традиції саме він впродовж вже ХІІІ-ХІУ с г .^ ~  поступово

і О |  ' '  (  ' ’ ' І * '
101 Через майже цілкоїш і у відсутність Документальних джерел 
питання про напрямки творчої діяльності майстрів українського 
малярства епохи Гайдя фактично навіть не може бути поставлене 
конкретно. Безперечно, вони, як і в пізніші часи, включали образотворчі 
та ужиткові види. діяльності.' ІІа матеріалах ХУІ-ХУІІ ст. дана 
проблематика у контексті аналізу образотворчих напрямків діяльності 
майстрів українського малярства поставлена: Александрович В. Образо
творчі напрямки-діяльності українських малярів Х\Ч-Х\ЧІ століть /У 
Записки Наукового товариства їм. Т. Шевченка, т. ССХХУІІ. Праці Секції 
мистецтвознавства: Львів, 1994, с. 57-87. ' ;;Д ;  ̂ ,

^^С тановлення ансамблю ядра декорації інтер'єру храму в 
українському іконопису відбувалося за умов активного розвитку 
церковного будівництва, котре виразно домінувало на українських 
землях, визначаючи цілий ряд унікальних особливостей українського 
мистецького процесу, незнаних Візантії та Балканам, які не мали 
дерев’яного церковного будівництва:'Станковий ансамбль ядра декорації 
інтер’єру храму, до складу якого у його класичному варіанті окрім ікон

■ 1 5  8 '



перепирає роль Основного напрямку прикладення творчих зусиль 
майстри* м алярства^. У контексті виразно зарисованог о процесу 
утвердження особливої ролі іконопису у релін’ійн ій.'МЙстецькій 
культурі України відомий за джерельними свідченнями виключно у 
ролі майстра монуменіальпого малярства, Гайль, цілком очевидно, 
не міг не працювати також над Іконами. Проте' цей напрямок його 
творчої ак тивності не задокументований, тому проблема малярської 
спадщини гіеремиського митця в іконопису вимагає, іншого підходу, 
ніж' той, який застосовувався при аналізі його/'Діяльності у, 
монументальному малярстві. ^  . . ; м"; ;  ̂ ’ і

Як уже зазначалося, вперше проблему малярської спадщини 
Гайля в іконопису поставила щойно в 1990 р. Віра Свєиціцька. У 
своїх висновках про можливу спадщину Гайля-іконописця вона 
виходила з власних теоретичних уявлень, ііа тему про майсіра 
давнього українського малярства іа його послідовників. Вперше цей

комплексу іконостасу входили іакож монументальні композиції па тему 
Страсіей та Сірашної о Суду, й складає одну з таких унікальних 
особливостей української релії ійної мисі’ецької культури, до цшго часу 
належним чином навіть не відкритих, не кажучи вже про дослідження іа 
осмислення цього’ своєрідної о явища європейського релігійного 
м исіецта східнохрисіиянської традиції. :

3Особлива роль цих двох сїолігь у вироблені тієї концепції ролі та 
місця ікони у релігійній мистецькій- культурі' України, яка надалі 
виступає у ролі національної традиції, не підлягає сумніву (ширше див. 
вище у студії дорогобузької ікони).* Проте з багатьох причин вказаний 
період ісіорії українського іконопису що останнього часу в літературі 
практично цілком оминався:. Лише, група/відкритих, і введених до 
наукового обігу в новіших, часах ранніх пам’яток створює необхідні 
передумови для належного, осмислення цього процесу. Серед них 
особливе ,місце посідає ікона Богородиці фдигітрії з Успенської церкви у 
Дорогобужі, котра накреслює сіержнсву лінію, розвитку іконописної 
традиції заключної фази княжої доби4української історії. Нечисленні 
опубліковані до цьою часупам’ятки українського іконопису XIV ст., 
здебільшого датовані у літературі пізнішим часом, визначають окремі 
віхи цього процесу, за якими його можна відтворити лише у 
найзагальпіших рисах: Ширший матеріал для його реконструкції, 
очевидно, зберігається у традиційно недоступних <}юидах Національного 
музею у Львові. л >. : . . * ; . . . . .
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погляд було застосовано при спробі ідентифікації спадщини 
львівського митця останньої третини XVI -  початку XVII ст. 
Лавріна Пухали (Пухальського). Тут Віра Свєиціцька потрактувала 
проблему так, нібито мав існувати один майстер, свого роду 
"законодавець стилю", від якого мала безпосередньо залежати 
значна частина спадщини західноукраїнського малярства останньої 
третини XVI ст., й ідентифікувала його з львівським митцем 184. 
Проте аналіз відповідних поглядів показує, що і в 
методологічному, і в фактичному плані виведена в такий спосіб 
фігура не виглядає не те що переконливою, але навіть достатньо 
природною. І справді, важко уявити, щоби малярська культура 
цілого обширного регіону у всьому притаманному другій половині 
XVI ст. розмаїтті її проявів зводилася до продовження та розвитку 
діяльності всього лише однієї конкретної майстерні. Якби щось 
подібне могло статися, це, мабуть, був би без перебільшення цілком 
унікальний випадок в історії не лише українського, але й світового 
мистецтва. Однак подібний "диктат" власне унеможливлений самою 
природою мистецької творчості й у даному конкретному випадку 
відповідні пам’ятки потверджують це цілком виразно. Щодо 
документально засвідчених конкретних обставин біографії Л. 
Пухали версія В. Свєнціцької не вигримує критичної перевірки 
Тому вона, природно, від самого початку потребує відповідного 
ставлення і в запропонованій новій "редакції" щодо особи 
перемиського маляра священика Гайля.

У контексті досвіду, набутого при аналізі суджень Віри 
Свєнціцької про Лавріна Пухалу як характерного представника 
західноукраїнського малярства останньої третини XVI ст., навряд чи 
було б доцільним ще раз окремо звертатися до методологічної 
сторони запропонованої гіпотетичної реконструкції постаті Гайля- 
іконописця. При всій цілком очевидній відмінності у конкретних 
особливостях мистецького життя початку XV та кінця XVI ст. 
найзагальиіші засади його орг анізації у своїх принципових основах 
не могли зазнати кардинальних змін впродовж тих приблизно

184 Свснцицкая В. И. Об авторство фронтисписа львовского Апостола 
1574 г. // Фсдоровскис чтсния 1979. Москва, 1982, с. 16-17.

185 Див.; Алсксандрович В. Лаврін Пухала (Пухальський) (в друці).
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півтора століть, які розділяють Гайля та Лавріна Пухалу^б Тому 
у даному конкретному випадку з Гайлем варю одразу перейти до 
аналізу творів, котрі дослідниця схильна пов'язувати з перемиським 
майстром. Ними є два чималих для того часу комплекси ікон XV 
ст., об’єднаних навколо найзначпіших у даній групі пам’яток 
ансамблів станкового малярства з церкви Різдва Богородиці у 
Ванівці та Хрестовоздвиженської церкви у Здвижені (НМЛ). їх 
згрупувала, виділила і ввела до наукового обіг у як цілісну групу 
пам’яток саме Віра Свєнціцька^Л проте годі вона ані не висувала 
вужчої дат и, ані не торкалася проблеми авторства. У розгляданій 
публікації ікони датуються першою половиною XV ст., що має до 
певної міри співпадати з документально потвердженим періодом 
творчої активності перемиського майстра. У короткому тексті 
огляду пам’яток українського малярства ХІІІ-ХУІ ст. датування 
ікон, природно, не могло отримати належного обгрунтування, 
проте питання про правомірність та аргумептовапісгь запропонованої 
дати у контексті "проблеми Гайля", звичайно, заслуговує 
якнайпильнішої уваги. Чи справді подане датування є достатньо 
вмотивованим?

З огляду висунутої можливості авторства Гайля та датування 
ікон першою половиною XV ст. значний кількісно комплекс 
пам’яюк Ванівки-Здвиженя, закономірно, передовсім мусить бути 
співставлений з ансамблями фресок фундації Владне лава II Ягайла, 
найперше, звичайно, колегіат у Саттдомирі та Вісліці, оскільки в 
обидвох останніх випадках участь перемиського майстра у створенні 
малярських ансамблів є стосовно досип, певною. І тут не може не 
дивуват и, що В. Свєнціцька сама не зробила 'такого порівняння -  ані 
у відповідному текст і, атті поза його рамками, для себе. Результати

186 м она йде ІГро найзаі альиіші особливості орг анізації мистецького 
життя, котрі у принципі не підпадають під дію швидких суттєвих пере
мін. На матеріалі українського суспільного життя цс дуже добре показа
но: Яковспко II. М. "Чоловік добрий" і "чоловік злий": з історії менталь
них установок в Україні-Русі кінця XVI -  ссрдини XVII ст. // Месііасуаііа 
икгаіпіса: ментальність та ісюрія ідей, т.Л. Київ, 1992, с. 47.

Свєнціцька В. И. Масіср икон XV века из сел Вапивка и Здвижені, // 
Древиерусское искуссіво. Проблеми и атрибуции. Москва, 1977, с. 279- 
290.



відповідного співставленії* дають висновок, у контексті аналізованої 
гіпотези несподіваний, -  між обидвома групами пам'яток немає 
практично нічого спільного. Попри найзагальніші особливості 
однієї історико-культурної традиції вони не мають ніяких 
конкретних споріднених моментів. Це явно твори у стилістичному 
відношенні достатньо далекі, з різним історико-культурним 
контекстом. Й оскільки фрески Сандомиру та Вісліци датуються 
доволі чітко (дискусійною залишається лише конкретна дата 
виконання обидвох ансамблів, проте вона виразно вкладається у 
часові рамки першої чверті XV ст.), гіпотетично приписані Гайлеві 
ікони з Ванівки і Здвиженя насправді можна віднести лише до 
другої половини того ж століття. Цей висновок потверджує й 
викладений вище повий погляд на розвиток українського іконопису 
па перемиському грунті у ХІУ-ХУ ст. Вказана група ікон явно не має 
ближчого відношення до монументальног о малярства епохи Гайля, 
проте демонструє найтісніші зв’язки з малярською декорацією 
вівтарної частини монастирської церкви святого Онуфрія у Посаді 
Риботицькій. Зв’язок тут якнайпряміший, він проявився у типажі, 
пропорціях, окремих іконографічних деталях, поміж якими 
найкраспомовпішою виступає присутність аналогічних в 
іконографічному відношенні трав у декорації поземів. Відзначена 
спорідненість риботицьких фресок та комплексу ікон Ванівки- 
Здвиженя, відповідно з прийнятим обгрунтованим датуванням 
названої частини рибоз ицького малярського ансамблю^ вказує на 
походження ікон з друг ої половини -  з-перед кінця ХУ ст. й таким 
чином характеризує як безпідставну у своїй основі спробу віднести їх 
до малярської спадщини першої половини століття, не кажучи вже 
конкретно про Гайля.

Таким чином, єдина зроблена до цього часу спроба поставити 
питання про спадщину Гайля в іконопису не може бути визнана 
вдалою в самих її методологічних засадах. Причина невдачі криється

Różycka-Bryzck A. Program ikonograficzny malowideł..., s. 364-365. 
Тут авторка спеціально не акцентує увагу на проблемі датування 
руботицьких фресок. У новішій публікації вона виразно стверджує їх 
пізніше -  у порівнянні з малярськими фундаціями Владислава II Ягайла 
походження: Różycka-Bryzck A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce 

wczcsnojagicllońskiej..., s. 321.
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у тому, що в основу розглянутої атрибуції покладено не конкретні 
малярські твори, котрі певним чином можуть бути співставлені з 
достовірними пам’ятками епохи діяльності перемиського майстра, й 
співвіднесені з ансамблями монументального малярства, щодо яких 
можливість авторства маляра має посереднє документальне 
потвердження. Проаналізована "атрибуція” в найочевидніший спосіб 
базується на не вповні, як видається, оправданому переконанні у 
винятковому місці комплексу ікон Вапівки-Здвиженя у спадщині 
західноукраїнського іконопису XV ст., викликаного їх явною 
переоцінкою ^^, цілком необгрунтованого, як виявляється,

^ 9  у  цьому відношенні ванівські ікони супроводжує цілком особливе 
"щастя". Свого часу їх на гребені "ювілейної хвилі" намагалися видати за
ансамбль київського походження: Овсійчук В. А. До питання про>
київське походження 'Майстра з Ванівки (XV ст.) // Програма наукової 
конференції, присвяченої 1500-річчю міста Києва. Львів, 1982, с. 7. 
Звернувшись до даної групи пам'яток через декілька років, автор 
приписав саме ванівскому майстрові... поширення "багатофігурних ікон 
оповідного характеру: страсті, страшні суди, житійні ікони тощо (збере
жено правопис оригіналу)", за В. Свєнціцькою (Живопис XIV..., с. 227) 
пов'язав його творчість з люблінськими фресками та ілюстраціями 
Київського Псалтиря 1397 р., що, цілком очевидно, породило 
переконання у діяльності майстра в межах кінця XIV -  першої половини 
XV ст., й "могло б стати важливим аргументом" на користь його 
київського походження": Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV..., 
с. 54. Зрештою, безпідставність "ювілейної" інтерпретації Бамівських ікон 
доводить не лише подане у запропонованій "концепції" штучне 
поєднання цілком очевидно безпосередньо між собою не пов'язаїшх 
пам'яток, але Й пізніше широке використання ікографічної схеми 
"Різдва Богородиці" майстрами исрсмиської школи українського 
малярства, яке демонструють храмові ікони з церкви Різдва Богородиці 
у Тсрлі (Національний музей у Кракові, далі -  ИМК; репродукована: 
Ikonen aus Poland. Ikoncnmuscum Recklinghauzen 12. Juni bis 31. Juli 
1966. Recklinghausen, 1966, № 10; Kłosińska J. Ikony // Muzeum Narodowe 
w Krakowie. Katalogi zbiorów. T. 1. Kraków, 1973, nr 10; Логвин Г., Міляєва 
Л., Свєігціцька В. Український середньовічний..., табл. LIX; Kłosińska J. 
Icons..., il. 18; Riskupski R. Ikona w zbiorach..., il. 38) та церкви Різдва 
Богородиці у Ліскуватому (ІІМЛ, репродукована: Svjencicka V. Die 
ukrainische Malerei vom XVI bis zum XVIII Jahrhundert im Kontext der 
gegenseitigen Infiltration der Tradition des byzantinischen Stils und des



датування та намагання без будь-яких на це підстав приписати цей 
комплекс пам’яток Гайлеві^О.

Відзначена невдача, вповні очевидно, не означає принципової 
неможливості спроб ідентифікації малярської спадщини Гайля та 
майстрів його кола в іконопису. Перша такого роду пропозиція 
просто виявилася від самого початку невідповідною найзагальнішим 
засадам методології атрибуції, тому за своєю суттю, цілком 
природно, була безпідставною. Досвід відзначеної невдачі, як і 
основоположні засади атрибуційної практики, вказують на те, що 
підходи до визначення вірогідного кола пам’яток іконопису Гайля 
та його найближчого, оточення лежать виключно у пошуку 
пам’яток, які можуть мати певне відношення до малярських 
ансамблів Сапдомиру та Вісліци. Участь Гайля у їх виконанні може 
вважатися документованою, тому обидва комплекси фресок служать 
природним вихідним пунктом для будь-яких пошуків у даному 
напрямку. Основний акцент тут, цілком очевидно, доводиться 
робити па зіставленні пов’язуваних з Гайлем ансамблів 
монументального малярства у Вісліці та Сапдомирі з доступними 
для вивчення пам'ятками іконопису кінця XIV -  першої половини 
XV ст. При цілковитій відсутності беззаперечних даних про 
діяльність Гайля як іконописця лише цей метод може дати вартісні 
з наукового огляду результати й розширити уявлення як про 
самого майстра, так і про окремі особливості розвитку релігійної

westeuropäischen barocks // Заііадноевронски барок и византщеки свет. 
ІІаучни скунови Срнскс академще наука и у меті юс ги, кіь. LIX. Оделеіье 
исторщских наука, кн>. 18. Београд, 1991, ill. 2).

Па превеликий жаль, такого роду, з дозволу сказати, "метод” 
атрибуції міцно вкорінився в публікаціях з історії українського 
мистецтва й перетворився у свого роду "генеральну лінію" До яких, 
делікатно кажучи* "суцільних курйозів" приводилъ такий підхід наочно 
демонструють результати проведеного ретельного вивчення пробле
матики біографії та творчості відомого львівського маляра вірменського 
походження першої половини XVII ст. Симона Богушовича. Див.: Алек- 
сапдрович В. Документальні матеріали до "російського епізоду" у біо
графії львівського маляра вірменського походження Симона Богушо- 
вича // Український археографічний щорічник. Нова серія, вин. 1 
(Український археографічний збірник, т. 4). Київ, 1992, с. 211-219; Він 
же. Симои Богушович (в друці).



мистецької культури його епохи та середовища. Принаймні у 
застосуванні до люблінського ансамблю фресок він дав позитивні 
результати й дозволив ідентифікувати як вірогідну роботу першого 
-  за класифікацією А. Ружйцкої-Бризек -  майстра відому в 
літературі ще від кінця 20-х рр. унікальну в спадщині українського 
релігійного малярства памісну ікону Спаса Пантократора з 
Богородицею та Іваном Предтечею з церкви Різдва Богородиці в
Старичах191.

У контексті проблеми Гайля, як її до цього часу трактовано в 
польській літературі, іконопис конкретно не розг лядався. Стосовно 
ширше до нього зверталася лише Анпа Ружицка-Бризек при 
дослідженні монументального малярства візантійської традиції в 
Польщі часів Владислава II Ягайла. У баченні краківської 
дослідниці сучасний королівським фундаціям на пиві 
монументального маляра ва західноукраїнський іконопис станови ть 
явище виключно провінційне, з яким можу ть бути пов’язані хіба що 
найслабші у професійному відношенні партії ягеллопських 
ансамблів монументального малярства на зразок фресок третього -  
за класифікаціє^) А. Ружицкої-Брнзек -  майстра ансамблю 
Троїцької каплиці Люблінського замку 192 Обстоюючи свої 
погляди, авторка покликається на досить обмежене коло пам’яток, 
серед яких справді вагому позицію в історії українського 
релігійного малярства посідає хіба що широковідоме 
"Преображення” з церкви Собору Богородиці в Бусовиськах193 
(НМЛ). Інші притягнуті у даному контексті зразки 
західноукраїнського іконопису є взірцями провінційног о малярства,

191 Длсксандрович В. Ікона Спаса Папюкрагора..., с: 31-33.

192 RcSżycka-Bryzck A. Bi/.antyńsko-ruskie malowidła..., s. 134-136, 147.
193 ікону вперше репродукував іде І. Свєпціцький: Свєнціцький І. 
Іконописі, Галицької України..., с. 14; Свснціцький-Свягицький І. Ікони 
Галицької України XV-XVI віків. Львів, 1929, табл. 7-9, № 10-12; 
найкраще її відтворення подає: Логвип Г., Міляева Л., Свєиціцька В. 
Український середньовічний..., табл. . XX. Поза доволі численними 
побіжного характеру згадками в літературі ікона фактично не 
опрацьована, хоч належить до найвідоміших пам'яток давнього 
українського .іконопису і є одним з найцікавіших зразків ранньої 
української іконографії Преображення.



до того ж, як вказують їхні стилістичні особливості, значно 
пізнішого часу. Ростовий "Спас" з церкви пророка Іллі у Сернах 
(НМЛ)194 з огляду па виразне характерне наслідування окремих 
елементів західної іконографічної традиції навряд чи може бути 
старшим за перелом ХѴ-ХѴІ с т .^ 5  не раніше походження має й 
"Моління" з церкви Різдва Богородиці у Старичах (НМЛ) 196. воно

194 Репродукований: Свєнціцький І. Іконописі, Галицької України... 
с. 73; Свєнціцький.-Святицький І. Ікони Галицької України... табл. 120, 
Np 181; Różycka-Bryzck A. Bizanlyńsko-ruskic malowidła ścienne..., il.67a.

195 Попри свій виразно провінційний характер ікона постала у руслі 
звернення української мистецької культури до Заходу, процес якого в 
іконах виразно посилюється від перелому XV-XVI ст. Вперше у 
літературі дана проблема конкретно поставлена: Александрович В. 
Українська мистецька культура біля перелому XV-XVI століть: перші 
кроки у зверненні до західноєвропейської традиції // Діалог культур. 
Перші наукові читання нам'яті Дмитра Івановича Чижсвського (в друці). 
У стилістичному відношенні сернівський "Спас" становить приклад 
провінційного наслідування ікон типу "Страстей" з церкви Івана 
Хрестителя в Угсрцях (ІІМЛ, репродуковані: Свєнціцький І. Іконописі, 
Галицької України..., с. 41; Свєпціцький-Святицький І. Ікони Галицької 
України..., табл. 128, № 212) чи "Святий Миколай" з церкви Різдва 
Богородиці у Версмсні (Історичний музей у Сяноку, репродукований: 
Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV..., il. 9; Idem. Ikony w zbiorach..., 
il. 41; Idem, Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Warszawa, 
1991, il. 41; Ikonen uit Polen. Oekralcnse ikonen uit de vcrzameling van het 
Muzeum Historyczne te Sanok. 30 november 1991 t/m 1 maart 1992. Museum 
voor Rcligieuze Kunst Udcn. Udcn, 1991, Np І4).

196 репродукований: Свєнціцький І. Іконописі, Галицької України..., 
с. 9-10; Свєнціцький-Свяшцький І. Ікони Галицької України..., табл. 109, 
№ 171; Różycka-Bryzck A. Bizanlyńsko-ruskie malowidła..., il. 177 (фраг
мент). Пор.: Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV..., s. 108; Пуцко В. 
Український іконопис у візантійсько-слов'янському контексті // Церков
ний календар 1994. Сянок, [б. д.], с. 95 (тут ікона теж датується XV ст). 
Познайомитися з пам'яткою в оригіналі не вдалося, що не дозволяє 
обгрунтувати її датування у вужчих часових рамках. В даному 
конкретному випадку використання і буквального наслідування 
провінційним майстром давнього зразка інтерпретація ікони вимагає 
особливо ретельного вивчення оригіналу.
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повторює раніший іконографічний зразок XV ст., проте характер 
декорації обрамлення пластичними кружками, кущики трави на 
поземі, вкладний напис* (збережений частково) цілком однозначно 
теж вказують лише на XVI ст. Останні з наведених "аналогій" 
навряд чи можуть мати відношення до малярства епохи Гайля й 
здатні хіба тільки заплутати проблему, що фактично і 
демонструють екскурси А. Ружицкої-Бризек в царину українського 
іконопису. Її вирішення, цілком природно, слід шукати серед ікон, 
створених в умовах тієї історико-культурної епохи, на яку 
безпосередньо припадає діяльність самого майстра.

Для сучасної польської літератури, схильної відносити 
переважну більшість найраніших вцілілих українських ікон -  окрім 
кількох унікальних зразків -  поза часові рамки документально 
потвердженої хронології життєвого шляху перемиського маляра, 
питання про ікотти епохи Гайля об'єктивно виявляється завідомо 
нереальним. Проте в українській традиції дослідження пам'яток 
іконопису, попри виразно зарисовану тривалу боязнь відносити 
найдавніші вцілілі зразки поза межі кінця XIV ст., цілком очевидна 
наявність групи раніших пам’яток у найновіших публікаціях 
підкреслюється все виразніше. Розв’язання проблеми українських 
ікон епохи Гайля уможливлюють вироблетті останнім часом 
елемент и нового погляду на еволюцію українського малярства XIV- 
XV ст., в основі якого лежить, зокрема, перелатування частини 
наявних ікон на підставі їх стилістичного аналізу, розпочате в 
останніх працях Віри Свєнціцької. Завдяки цьому вирисовуються 
достатньо чіткі обриси корпусу зразків західноукраїнського 
іконопису епохи Гайля -  кінця XIV -  першої половини XV ст., 
здебільшого саме перемиської школи, представником якої є законні 
підстави вважати й самого майстра. Це і склало необхідні 
передумови для звернення до проблеми вірогідної іконописної 
спадщини Гайля та майстрів його кола.

* Найраніший відомий приклад вкладного напису дають ікони маляра 
Олексія "Богородиця Одигітрія з похвалою" та "Успіння Богородиці" 
1547 р. з церкви Собору Архангела Михаїла у Смілышку (НМЛ); 
репродуковані: Гордипський С. Українська ікона..., іл. 127, 129. Маляр 
може бути ідентифікований з псрсмиським майстром середини XVI ст. 
Олексієм Горошковичсм: Ałcksandrowycz W. Przemyscy malarze 
pochodzenia ukraińskiego...
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Аналіз пам'яток перемиського іконопису перелому ХІУ-ХУ ст. у 
їх співставленій з ансамблями монументального малярства в 
колеііатах Вісліци та Сандомиру дозволив виділити серед 
опублікованих й доступних для вивчення взірців* ті, котрі 
складають найближчу аналогію до обидвох вказаних ансамблів 
монументального малярства. Це передовсім-г рупа ікон з церкви 
святої Параскеви у Р ад руж і^^  (тепер на території Польщі) 
"Святий Миколай з ж и іієм "^ ^ , "Зішесгя СвятОго Д уха"^^ ,

*3 огляду па ірадиційну недоступність основної збірки ранніх вцілілих 
пам'яток псрсмиської школи українського релігійного малярства в 
Національному музеї у Львові, пропонована фактично нова -  попри 
відзначене звернення до неї В. Свєнціцької -  для науки тема іконошісу 
кола Гайля може бути проаналізована у своїх основних аспектах далеко 
не з тією повнотою, яку об'єктивно створює фонд вцілілих творів 
малярства. Зрештою, у даному питанні, як і в пропонованій студії 
"проблеми Гайля" загалом, мова йде не про вичерпне всебічне 
дослідження -  з об'єктивних причин таке уявляється завданням навіть не 
найближчою майбутнього. Лкіуальний стан історико-мисіецьких студій 
вимагає передовсім відкриття нових перспектив для вивчення проблеми, 
які об'скіивно могли б скласти фундамент для майбутнього всебічного її 
опрацювання. (

Віра Свєнціцька з незрозумілих причин |бсз подання будь-якої 
мотивації досить катсіоричпо вилучила групу ікон радрузького

м алярана  й намагалася ніднайіи д л я  них іншпе мистецьке середовищ е 
(Бел з?, відомий з біограф ії митрополита Пеіра Ратенськото монастир у  
Двірцях?): Свєнціцька В. І.чУкраїнське малярепю XIV..., с. 9. Однак цю 
спробу не можна вважати достатньо обгрунтованою, а стилістичні 
пов’язання радрузьких ікон серед пам'яток, вцілілих на території 
історичної псрсмиської єпархії, виразно накреслюють коло пам'яток, 
єдиним вірогідним осередком походження яких може бути лише 
Перемишль (пор. прим. 201).

Свєнціцька В. Живопис XIV..., с. 240-243; ГординськиЙ С. 
Українська ікона..., іл. 47; Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. 
Український середньовічний..., с. 17, габл. 44; Свєнціцька В. І. Українське 
малярство XIV..., с. 9, іл. 7-8; Свєнціцька В. І., Огкович В. П. Українське 
народне малярство ХШ-ХХ століть. Київ, 1991, іл. 4 (фрагмент).

Свєнціцька В. І. Українське малярство XIV..., с. 9-10, іл. 9-10.
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,,Богоявлєішя"200, "Спас нерукотворний"^ 1. З інших опублі
кованих пам’яток найближчим до них є "Преображення" з церкви

200 Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське народне малярство..., іл. 5.

201 Ікона не опублікована, в літсртурі відома за побіжними згадками: 
Свсиціцька В. І. Живопис XIV..., с. 240; Крвавич Д. Проблеми 
комплексного дослідження українського іконопису // Родовід. Наукові 
записки до історії культури України, ч. 8. Київ, 1994, с. 17. Окрім 
названих ікон в музеї зберігається того ж походження "Вознесінпя", 
проте воно суттєво відрізняється від перелічених творів й не може бузи 
безпосередньо включене до цієї групи пам'яток. Репродукцію див.: 
Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське мародне малярство..., іл. 8. 
Проте радрузьке "Вознесінпя" теж демонструє виразні зв'язки з 
зрадицією молу ментального малярства початку XV ст., що найяскравіше 
виступає в особливостях іконографії Христа, яка має безперечні зв'язки з 
спадщиною першого, за класифікацією Л. Ружицкої-Бризек, майстра 
любліпскої каплиці. Радрузьке "Вознесінпя" належить до обширної 
групи пам'яток зі спадщини послідовників майстрів старшої групи 
радрузьких ікон. З опублікованих зразків цього малярства (всі 
перелічені далі пам'ятки зберігаються в ИМЛ) нині можна вказати: 
храмову ікону з церкви Різдва Богородиці у Повій Всі (Свєнціцька В. І. 
Живопис XIV..., с. 236-237; Гординський С. Українська ікона..., іл. 67; 
Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний..., табл. 
LXVII; Откович В. П. Український народний живоїшс XVII-XVIII ст. Київ, 
1990, с. 10, 22; Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське народне 
малярство..., іл. 7; Grządziela R. Proweniencja і dzieje malarstwa 
ikonowego..., il. 10) та невідомого походження житійного "Святого 
Миколая" (Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське народне 
малярство..., іл. 16); "Святого Георгія зі сценами житія" з церкви святої 
Парасксви у Дальові (Свєнціцький І. Іконописі» Галицької України..., с. 90; 
Свєііціцький-Святицький І. Ікони Галицької України..., табл. 36, № 53); 
безпідставно окреслюваний як південнослов'янський чи навіть сербський 
двосторонній хрест з святими Георгієм та Дмитрієм з церкви Собору 
Богородиці в Бусовиськах (Свєнціцький І. Іконописі» Галицької 
України..., с. 17; Свєііціцький-Святицький І. Ікони Галицької України..., 
табл. 6, № 8-9). До перелічених пам'яток слід додати також невідомий 
нині оригінал, з якого у 1609 р. намальована недавно опублікована ікона 
святої Парасксви з церкви у Радружі (Откович В. П. Український 
народний живопис..., с. 23), яка виказує безперечну пов'язаність з 
постатями святих на згадуваному хресті з церкви Собору Богородиці в
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святого Георгія у Вільшаниці (всі -  НМЛ)202 Попри певні 
стилістичні відмінності між окремими пам’ятками цієї групи -  мова, 
цілком очевидно, не може йти про спадщину одного майстра, -  вони 
становлять'найближчий стилістичний відповідник вісліцьких та 
сапдомирських фресок у станковому малярстві й складають той 
комплекс ікон, який дає вповні законні підстави вести мову про 
станковий варіант стилю обидвох монументальних ансамблів.

Серед радрузьких пам’яток до монументального малярства 
сандомйрського та вісліцького взірця найближчими є житійна ікона 
святого Миколая та ”3ішестя Святого Духа”. Попри суттєву 
різницю, визначену різними видами та жанрами, -  композиція 
житійного типу з півфігурою та сюжетна композиція з 
дванадцятьма фігурами, -  їх об’єднують спільні моменти 
іконографії, типажу, трактування форм, колориту. Вони виражені 
у фресках та іконах настільки яскраво, що є вагомі підсгави бачити 
у даних творах пам’ятки, споріднені не лише особливостями стилю

Бусовиськах. Дальший зв’язок з даним колом тор ів  демонструє ікона 
"Святі Федір та ДмитріЙ" з церкви святого Дмитрія у Богуші (Логвин Г., 
Міляєва Л., Свєпціцька В. Український середньовічний..., табл. ЬХХІІ). 
Перелічена група пам'яток становить спадщину активної малярської 
майстерні XV ст., котру з огляду на їх географію випадає локалізувати у 
Перемишлі. Даний комплекс ікон заслуговує на спеціальне дослідження, 
тим більше, що запропонований ряд пам’яток жодною мірою не може 
претендувати на вичерпний перелік всіх уже зараз зауважених зв'язків 
названих ікон у спадщині псрсмиської школи українського малярства 
XV-XVI ст. За ним, безперечно, криється одна з активних персмиських 
малярських майстерень XV ст, яка виводиться безпосередньо з міського 
малярського середовища епохи Гайля.

202 Свєпціцька В. І. Українське станкове малярство..., с. 10, іл. 11-12; 
Свєпціцька В. І., Откович В. П. Українське мародне малярство..., іл. 6. 
Останньо подану в цих публікаціях інтерпретацію ікони різко, проте, як 
видається, безпідставно, скригикувала: Grządzicla R. Proweniencja і dzieje 
malarstwa ikonowego..., s. 250, 252. Удокувавши Вільшаницю в околицях 
Турки (насправді село лежить приблизно на иівдорозі між Львовом та 
Яворовом), вона -  у дусі власної версії про походження пам’яток 
іконопису "на північній стороні Карпат" -  досить рішуче заперечила 
можливість раннього датування вільшансцької пам'ятки: "Raczej dzieło 
to można uznać za późniejszą kopię starszej ikony, wykonaną przez niezbyt 
uzdolnionego malarza"' (ibid., s. 252).
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та епохи, але й характером індивідуального почерку конкретних 
майстрів.

Привертає увагу передовсім письмо ікони святого Миколая. 
Особливості трактування монументальних форм його фігури з 
виразно декоративною "різьб’ярською" передачею деталей вказують 
на найтісніший зв’язок майстра з традиціями монументального 
малярства. Найхарактернішими у цьому відношенні є малярські 
засоби трактування бороди святого декоративними пасмами, які 
мало нагадують звичний у тогочасній іконописній практиці спосіб їх 
передачі, чи декорація оправи Євангелія. Для порівняння можна 
взяти хоча б згадуване "Зішестя Святого Духа", набагато ближче у 
відповідних моментах до власне іконописної традиції. Така особ
ливість "Зішестя" визначена вже самою іконографією: дванадцять 
фігур апостолів, які сидять на лаві, запрограмували здрібнений 
характер композиції, що, #  свою чергу, подиктувало й вибір 
відповідних малярських прийомів її виконання. Привертає увагу 
відсутність органічного взаємозв’язку між самими фігурами 
апостолів та трактованою без більшого спеціальног о інтересу до неї 
архітектурною кулісою тла ікони. Остання має виразно інше 
джерело, крупні форми, передовсім слабо розчленованої лівої 
будівлі, вказують на зв'язок з традиціями монументального 
малярства. В іконі святого Миколая цей зв’язок виступає у зовсім не 
"іконному" трактуванні фіг ури, виразно розпластаної на площині, 
за нею мислиться "стіна", якої не лише сама фігура, але й лик 
святого "держаться"’ цілком природно як притаманної їм органічної 
осггови. Власгге з цієї характерної особливості розглядуваної 
радрузької ікони й випливає її рідкісна на тлі відомих з того часу 
пам’яток монументальність^^. Архітектурні елементи житійних 
клейм ікони святого Миколая співвіднесені з фіг урами набагато 
органічніше. Очевидно, мова може йти не стільки про недоліки 
аналізованої пам’ятки, скільки про вияв певного підходу майстра до * з

203 Вельми показовим у даному плені є співставленії я радрузької ікони
з близькими у композиційному відношенні сербською пам'яткою XV ст. в 
Національній галереї у Скопле та грецькою іконою в монастирі святого 
Івана Богослова на острові Пагмос. Див.: Sevcenko N. P.The Life of Saint 
Nicholas in Byzantine Art (Centro Studi Bizantini Bari. Monografie I). 
Torino, 1983, NQ 37, 41.
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вирішення конкретної композиції. Якщо центральна фігура святого 
Миколая цілком виразно наслідує традиції монументального 
малярства^О^ ц навіть в окремих деталях лику демонструє певну 
відмінність типажу, то персонажі житійних клейм ікони стоять 
набагато ближче до апостолів в "Зішесті Святого Духа" та окремих 
фігур у фресках Вісліци і Сандомиру.

У фрагментарно збереженому із значними втратами верхніх 
малярських шарів вісліцькому ансамблі фресок передовсім привертає 
увагу тип лику святого Йоакима у фресці "Різдво Богородиці". 
Аналогічні за анатомічною будовою вузькі витягнуті голови з бли
зько'ірактованим заросюм присутні як у житійних клеймах "Свято
го Миколая", гак і в "Зішесті Святого Духа". їх сліди вгадуються і 
в перемальованому сандомирському циклі.

Проведене співставленії^ обидвох ансамблів монументального 
малярства, які на підставі королівського диплому для Гайля мо
жуть бу ти співвіднесені з перемиським малярем, вказує на наявність 
близького взаємозв’язку між монументальним малярством Сандо
миру та Вісліци й окремими іконами радрузького походження. Це 
сл авить у перспективі історико-мистецькнх досліджень відповідну 
проблему й вимаг ає проведення спеціальних грунтовних студій у 
накреслюваному.нею напрямку. Проте конкретне всебічне вивчення 
даного аспекту малярської культури початку XV ст. повинно 
скласти окрему тему досліджень, проведення яких вимагає 
передовсім розкриття грубо перемальованих сапдомирських фресок.

2 ^ Ц і  особливості радрузької ікони заставляють згадати недавно 
відкриту приблизно сучасну їй храмову ікону святого Миколая, 
викопану у техніці фрески в ніші на мурованій вівтарній перегородці 
церкви Перенесення мощів святого Миколая у Збручанському 
(ІІовосілка) на Тернопільщині: Могигич І, Могигич Р., Мовчан Я. Княжа 
церква над Збручем'// Ліюішс Червоної Клини., 1993, ч. 1-2(19-20), с. 36; 
Вони ж. Церква княжої доби над Збручем // Вісник "Укрзахідироект- 
рсставрації", ч. 1. Львів, 1993, с. 32; Вони ж. Церква княжої доби в селі 
ІІовосілка // Літопис Боріцівіцини. Історико-красзиавчий збірник, вин. 4. 
Борщів, 1992, с. 8 (запропоноване у всіх трьох випадках датування 
фрески, як і церкви, XIII ст. видається необгрунтовано раннім). Збручан- 
ське фрескове зображення свяіиіеля перекликає!ься з присутніми у 
радрузькій іконі елементами монументального характеру.
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Без цього будь-які ширші конкретні висновки з даного приводу 
робити було б передчасно. Малярський ансамбль Саіідомиру, якому 
в студіях над проблемою Гайля об’єктивно належиться особлива 
роль, вартує цього з огляду на виняткові позиції фресок у спадщині 
не лише малярства візантійської зради ції в Польщі, але й вагомого 
місця сандомирського ансамблю у мистецькій культурі пізньові- 
заитійської традицп'205

У порівнянні з радрузькими іконами святого Миколая та 
"Зішестя Святого Духа” /щсить близький зв’язок з ансамблями 
монументального малярства Вісліци і Оандомиру демонструє третя 
з ікон радрузької групи -  "Богоявлепия". Її стилістичні особливості • 
вказують на безпосередній зв’язок автора ікони з колом майстрів 
обидвох фрескових ансамблів, що найперше доводить іконографія 
відповідної перемальованої сцени в мопументльному циклі 
сапдомирської колегіати. Проте індивідуальний почерк автора 
радрузького "Богоявлеипя” демонструє пізнішу стадію розвитку 
даної малярської традиції,4 відзначену затуханням окремих 
характерних її особливостей. Композиція виконана ширше і 
вільніше, в ній повніше виявлене малярське начало, а графічний 
елемент знайшов цілком інше, ніж у двох інших радрузьких іконах, 
вирішення. Передовсім привертає уваг у трактування лику Христа. 
На відміну від акіивно модельованих кольором ликів у двох 
розглянутих радрузьких іконах, він виглядає маловиразним, 
пригладженим і скоріше нагадує характерний типаж Спаса пізніших 
ікон вже XVI с і.206  У всій його постаті присутня певна

205 у  своєму перегляді нізньовізантійського малярства XV ст. Свстозар 
Радойчич відніс фрески Свято троїцької каплиці Люблінського замку до 
антології пам'яток маляреіва візантійської традиції XV ст. Ра/д^чиїт С.: 
Визаигийско сликарсгво од 1400 до 1453 // Моравска школа и іьено доба. 
ІІаучии скуті у Рссави 1968. Беоі рад, 1972, с. 8. Судячи з доступних для 
вивчення особливостей іконографії розбудованого ансамблю, фрески 
Саидомиру після повної о їз розкриття зможуть носісти не менш значне 
місце у мистецькій спадщині епохи.

206 Пор., натгриклад, найраніші українські "Розп'яття" для завершення 
іконостасів з церкви свяю ї Парасксви у Борщовичах (НМЛ, 
репродуковано: Свєнціцький І. Іконотшсь Галицької України..., с. 49; 
Свснціцький-Свягицький І. Ікони Галицької України..., табл.З, N° 4) та
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спрощеність, штучність, яка виразно вказує на занепад відповідної 
малярської традиції. Дана властивість ікони найповніше виражена в 
особливостях трактування фігур ангелів, у яких вона закономірно 
виступає ще повніше. А їх декоровані червоними розетками хітони 
засвідчують той шлях розвитку, який веде до розв'язань типу 
згадуваного храмовог о "Різдва Богородиці" з Нової Всі та інших 
робіт майстрів даног о кола^О?. Таким чиггом, окремі особливості 
іконографії радрузького "Богоявлення" були підхоплеггі й 
розвинуті втому малярському напрямку, який у своєму подальшому 
розвитку привів до утвердження народної образотворчої традиції у 
її варіанті XV ст. Саме радрузьке "Богоявлення" демонструє 
найближчий зв’язок з фресками сандомирської колегіати й видається 
досить вірог ідним, що дальше вивчення цих взаємозв’язків здатне 
пролити певне світло гга конкретне походження ансамблю.

Даний шлях еволюції виразно виступає і при співставленій ікони 
з фотог рафією композиції "Поцілунок Юди", зробленою до її оста
ннього перемалювання^ОЬ. т ИПаж Христа у сандомирській фресці 
радрузька ікона наслідує виразно, проте їй притаманне значне 
спрощення і збіднення виражальних засобів, внаслідок чого ікона з 
огляду професійної малярської культури виглядає не у всьому 
вдалим наслідуванням фрески, фактично, її реплікою, посталою в 
умовах відмінног о культурног о середовища. Відзначені особливості 
взірця та його наслідування ще виразніше виступають при 
сп і вставленні з сандомирським "Богоявленням". Попри спотворення

церкви архангела Михаїла у Грабові коло Долини (Івано-Франківський 
художній музей, репродуковано: Реставрація музейних колекцій. 
Каталог виставки. Львів, 1989’[без пагінації]; о. Катрій ІО. Я. ЧСВВ. 
Пізнай свій обряд. Літургійний рік Української Католицької Церкви [без 
вихідних даних], с. 103).

2^7 Про дану труну ікон див. прим. 201.

208 рсігродукована: Różycka-Bry/ck A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w 
Polsce wczcsnojagicllońskiej..., il. 20. В архіві Інституту мистецтв 
Польської Акаденії Наук у Варшаві зберігся унікальний негатив (№ 
4774), з якого зроблена дана репродукція. Окрім названої сцени на 
ньому зафіксовано розташовану зліва від неї "Тайну вечерю", а також 
порівняно Невеликі фрагменти сусідніх зображень верхнього і нижнього 
регістрів.
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фрески грубим новішим суцільним записом її аналіз виказує присут
ність ряду виразних спільних моментів, з тим, що іконографія 
сапдомирської композиції свідчить про більшу теологічну глибину 
самог о задуму та значно вищий професіоналізм його втілення. Тут, 
зокрема, присутні такі мало поширені українській мистецькій 
традиції іконографічні елементи, як розбудоване небесне сіяння у 
верхній частині композиції, ускладнений драперією рисунок фіг ури 
Предтечі, запозичена з антикізуючої традиції‘209 персоніфікація 
Йордану. Найближчий в обидвох композиціях рисунок фігур 
ангелів на передньому плані -  вони явно виходять від одного взірця. 
Порівняльний аналіз ст верджує беззаперечний зв’язок сапдомирської 
фрески та радрузької ікони і характер їх спорідненості дозволяє 
виводити ікону саме з мистецької традиції майсгрів сандомирського 
ансамблю. Це дає підстави для висновку про глибокі корені 
сандомирського малярства у мистецькій культурі епохи і вказує на 
його вагомий вплив па розвиток малярської традиції у перемиському 
регіоні. Даний висновок ще раз засвідчує цілком очевидні перемиські 
пов'язання малярського циклу сапдомирської колегіати. 
Продовження і розвиток традицій сандомирських фресок в окремих 
іконах XV ст. демонструє глибоке закоріненпя їх майстрів у 
малярській культурі регіону і зайвий раз спростовує запропоновану 
А. Ружицкою-Бризек досить несподівану в своїй основі на тлі самої 
тогочасної мистецької практики версію про авторство малярів- 
"гастролерів" щодо кожног о зокрема з ансамблів монументального 
малярства фундації Владислава II Ягайла. Ретельний всебічний 
аналіз даного конкретного аспекту проблеми у контексті новог о 
погляду на розвиток іконопису п<еремиського кола показує, що

209 .Найдосконалішим'» ПрОЯвом у візантійській мистецькій традиції
попереднього часу є невідомого походження "Богоявлсння" в 
Національному музеї у Белграді: Ватман К., Ллибегантили Г., В ол ьск а  
Л., БабиИ Г., Хацидакис М., Алиатов М., Воинеску Т. Иконс. Београд, 
1985, с. 173. Як можна здогадуватися, даний варіант композиції, наси
ченої античними рсмінісценціями, міг мати більше поширення на 
українських землях у ХІѴ-ХѴ ст. -  па таку можливість вказує присут
ність персоніфікації джерела у "Богоявлеині" неонублікованої подвій
ної ікони "Богоявлеиня-Свяіий Георгій" з церкви святої Параскеви у 

* Повсргові (НМЛ).
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відповідне твердження краківської авторки породжене передовсім 
недостатньою й досить поверховою обізнаністю з наяв-иим фондом 
йам яток західноукра-інського іконопису*61 .

Особливе місце у малярській спадщині епохи посідає остання з 
перечислених ікон -  вільшанецьке "Преображення". Воно 
демонструє беззаперечну стилістичну близькість з радрузькими 
пам'ятками, що вперше підкреслила ще В. С вєнціцька^^; їх 
зближують навіть окремі деталі, як, наприклад, трактування гір чи 
бороди апостола Петра. Значно глибші основи взаємозв’язку 
демонструють викорис-тані пропорції та окремі харак терні моменти 
палеог рафії. Проте відзначена спільність подиктована передовсім 
особливостями стилістичної еволюції малярства того конкретног о 
кола, до якого відносяться розглядані твори перемиської школи 
українськог о іконопису біля перелому ХІУ-ХУ ст. Індивідуальні 
прикмети почерку майстра "Преображення" відмінні від решти ікон 
даної групи. Це помітно в окремих характерних рисах типажу, 
трактування форм, технічних прийомах, палеографії. Суворі 
аскетичні лики персонажів цього майстра, вірогідно, вказують па 
походження ікони з монастирської малярської майстерні. Почеркові 
її автора притаманні певні спрощення. Так на відміну від ретельної 
передачі німбів за допомогою циркуля в іконах радрузької т рупи він 
рисує зовнішній контур німбу від руки, виразно порушуючи його 
правильну форму. Так само "побіжно" майстер обводить контурною

^^Відзначений момент -  один з характерних прикладів того, у що 
насправді перетворюється традиційна не доступність основної колекції 
пам'яток західноукраїнського іконопису в Національному музеї у 
Львові -  воно не лише закриває для дослідження конкретний фонд 
вцілілих ікон, але й позбавляє реального контексту ті порівняно 
нечисленні з-поміж них, котрі вже були опубліковані раніше, й 
внаслідок цього об'єктивно бодай псиною мірою стали доступними для 
наукових студій (хоча незнання пам'яток в оригіналі й неможливість 
підтримувати з ними постійний "контакт", "наука" на підставі репро
дукцій та фотографій, "з пам'яті" безперечно, становить негативне явище, 
згубні наслідки якого на кожному кроці дають себе знати у порівняно 
нечисленних до цього часу дослідженнях з історії українського 
мистецтва).

1 Свєнціцька В. І. Українське малярство XIV..., с. 9.
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лінією руки і ноги перонажів, що провадить до виразного 
огрублення форми. У порівнянні з пам’ятками радрузької групи 
”Преображенню” властивий також спрощений колорит, обмежений 
до кількох фарб. В тому ж ключі вирішена й палеографія напису з 
невеликими кіноварними літерами, найближчий аналог до яких 
подає широковідома ікона святого Георгія з церкви Собору Йоакима 
і Аипи у Стапилі (НМЛ)212# Станильська ікона святого Георгія 
дає й близьку стилістичну аналогію до "Преображення” при всій 
цілком очевидній відмінності індивідуальних почерків обидвох 
майстрів. У порівнянні з радрузькими іконами вільшанецьке 
"Преображення" значно простіше також з огляду малярських 
особливостей виконання. Все це характеризує його як пам’ятку 
відмінного варіанту тієї малярської традиції, до якої відноситься 
група розгляданих творів, й, очевидно, вказує на її вірогідне раніше 
походження. Якщо цей висновок вірний, то у вільшанецькому 
"Преображенні" до пас дійшла рідкісна пам'ятка, яка попереджує 
малярство епохи Гайля. Унікальність вільшанецької ікони полягає 
передовсім у тому, що вона становить одиноку стилістично 
найближчу до малярства кола Гайля пам'ятку епохи, котра 
попереджує діяльність перемиського майстра.

Аналіз спадщини українського іконопису перемиського кола, яка 
становить найближчу аналогію до виконаних при участі Гайля 
фресок колегіат у Вісліці та Сандомирі, приводить до висновку, що 
у даній групі пам’яток знайшли відображення різні варіанти 
відповідної малярської традиції. З них у мистецькому відношенні 
передовсім виділяється "Святий Миколай з житієм" та відмінне за 
індивідуальним почерком "Зішестя Святого Духа". Натомість 
радрузьке "Богоявленпя" та близьке у стилістичному відношенні до 
групи радрузьких ікон вільшанецьке "Преображення" демонструють 
дві інші -  стилістичні та часові -  видозміни цього малярського

212 і кона належить до найвідоміших пам'яток українського малярства 
й добре знана у літературі, але лише за побіжними згадками, 
репродукувалася неодноразово. Див., зокрема: Логвин Г., Міляєва Л, 
Свєіщіцька В. Український середньовічний..., табл. XVIII. До колекції оо. 
Студитів у Львові з церкви Перенесення моїців святого Миколая у селі 
Старий Кропивник па Дрогобиччині' надійшов другий варіант цієї 
композиції того ж майстра.
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стилю. Обидві ікони вказують на ширший характер того явища в 
історії перемиської школи українського малярства біля перелому 
ХІУ-ХУ сг., яке асоціюється передовсім з особою священика Гайля, 
відомого виключно у ролі виконавця ансамблів монументального 
малярсгва фундації короля Владислава II Ягайла. Це надає обидвом 
названим пам’яткам особливої ваги як безпосереднім документам 
того широкого і розбудованого мистецького процесу, котрий з 
відстані майже шести століть асоціюється виключно з особою 
перемиського священика. Завдяки їм майстер певною мірою 
вирисовується на тлі своєї епохи й виступає у цілком очевидному 
досить багатому мистецькому контексті. Нечисленні виявлені і 
введені до наукового обігу ікони з оточення Гайля становлять 
перший крок до подолання того ореолу одинокост і й унікальності, 
який невідступно супроводжує майстра від самот о йот о відкриття 
уже сто дваді іять рок і в.

Проведений аналіз висвітлення діяльності Гайля в літературі, 
ретельне дослідження наявних джерельних відомостей до його 
біографії, їх вивчення у контексті відповідного перегляду 
дотеперішніх поглядів тта спадщину перемиського осередку 
українського малярства ХІУ-ХУ ст. та феномен монументальноіо 
малярства візантійської традиції у Польщі часів Владислава II 
Ягайла склали основу для розі ляду проблеми професійної 
діяльност і та малярської спадщини перемиського священика Гайля 
на цілком іншому і, як видається, нарешті відповідному і 
необхідному для вияснення однієї з центральних проблем 
української мистецької історії ХІУ-ХУ ст., рівні. Скупі докумен
тальні відомості про Гайля дають лише декілька конкретних 
штрихів до його біографії, проте вони цілком переконливо 
доводять винятковий харак тер цієї постаті в історії мистецького 
процесу на українських землях. Своєрідніст ь особи Гайля та його 
культурно-історичної позиції випливає передовсім з довготривалої 
діяльності у ролі маляра-мопумепталіста на службі у короля 
Владислава II Ягайла. Наші відомості про конкретний характер 
взаємозв’язку між малярем та йот о коронованим протектором не 
йдуть далі вжитих в офіційному дипломі королівської канцелярії й 
збережених у її КОПІЯХ окреслень ”П(ІСІІ8 ІНХЧІСГ” та ”рІСІОГ П08ІСГ ”, 
що, зрештою, потверджує лише зафіксовану у самому тексті 
документу його довготривалу зайнятість на королівській службі.
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Поза цим тільки скупі конкретні дані матеріалів процесу маляра з 
перемиськими каноніками дають підстави здогадуватися про його 
перебування на особливому рахунку у короля. На це вказує надання 
Гайлеві всупереч загальноприйнятій юридичній практиці церковної 
десятини, майже десятилітня мовчазна зг ода з цим перемиських 
каноніків, явне небажання судових влад виносити вирок у 
"делікатній” ситуації й несподіваний кінець процесу, результат 
котрого вирішила, як видається, передовсім відсутність самого 
майсіра па черговому розгляді справи. Все це посередньо засвідчує 
особливі заслуги перемиського маляра перед королем, які, -  за 
даними диплому королівської канцелярії, -  найочевидніше 
випливають лише з його довготривалої праці над різноманітними 
малярськими замовленнями. Скромний корпус прямих і непрямих 
відомостей до біог рафії майстра не дає жодног о натяку гга будь-яке 
особливе становище Гайля офіційног о характеру у королівському 
оточенні. Надання маляреві парафії у Перемишлі й засвідчений у 
відповідному акті намір й падалі використовувати його гга 
королівських роботах, скоріше, можуть бути потрактовані як 
заперечення такої можливості. Довготривала професійна діяльність 
Гайля й виконання численних королівських замовлень демонструють 
значний професійний авторитет майстра. Однак у двох.віднайдених 
документах до йог о біографії немає навіть посереднього натяку на 
певне офіційне становище при королівському дворі, поза тими 
можливими зобов’язаннями, які виходили з професії митця. 
Намагання бачити у ньому королівського радника з питань 
мистецької політики нічим не обгрунтоване й жодною мірою не 
випливає з наявних відомостей. При цілковитій відсутності будь- 
яких навіть натяків документального характеру з даного приводу 
відповідні домисли можуть бути хіба що свідченнями необгрун
тованої відваги окремих дослідників у підході до складної 
історичної проблеми. Зрештою, у даггому конкретному випадку 
Гайль, як вказує аналіз тог очасної мистецької прак тики, об'єктивно 
не міг претендувати на безпідставно поспішно приписану йому роль.

Скупі вказівки диплому королівської канцелярії, відомого з 
тексту обляти 1589 р., складають осггову і для розгляду проблеми 
малярської спадщини Гайля. За свідченням документу географія 
діяльності перемиського майстра поширювалася на Сандомирську, 
Краківську та Сєрадську землі, проте у кон тексті проблеми маляр-
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ської спадщини перемиського священика може бути використаний 
лише сапдомирський аспект його біографії, оскільки тільки на 
сандомирському грунті до нашого часу дійшли відповідні пам’ятки 
монументального малярства. Королівський привілей цілком виразно 
вказує па причетність Гайл я до створення ансамблів монумен
тального малярства на Сандомирщині, що дає підстави бачити в 
ньому одного з авторів збережених фресок у колегіатах Вісліци та 
самого Сапдомиру. Майстер, звичайно, не міг бути зайнятий у цих 
роботах па другорядних ролях, тому навіть при умові паралельної 
праці декількох малярів він мусить бути одним з головних 
виконавців обидвох вцілілих ансамблів фресок. Остаточно проблему 
їх авторства -  нехай навіть без конкретної особової ідентифікації 
поодиноких майстрів -  може дати тільки глибоке вивчення 
відповідних малярських манері13 Небажання бачити у Гайлеві 
бодай одного з авторів фресок Вісліци та Сапдомиру означає 
передовсім ігнорування фактів, які є достатні підстави вважати 
потвердженими документально. Воно свідчить про цілком особливі 
інтереси в історії мистецтва, які у принципі не можуть мати нічого^ 
спільного з наукою у загальноприйнятому і загальновизнаному її 
ро-зуміпні. Нажаль, стан вісліцьких й фактична недоступність 
перема-льованих сандомирських фресок покищо ставлять 
неподоланну перешкоду па шляху до конкретнішого розгляду 
вказаної проблеми внаслідок неможливості детально проаналізувати 
збережені ансамблі фресок для виявлення індивідуальних 
особливостей окремих їх партій.

Якщо цей аспект проблеми Гайл я з об’єктивних причин не може 
бути опрацьований глибше, то новий погляд па спадщину 
перемиського осередку українського малярства ХІУ-ХУ ст. дозволяє 
значно поглибити студії над проблемою Гайля в іншому аспекті. 
Ідентифікація групи ікон, передовсім, з церкви святої Параскеви у

213 Прикладом того, наскільки цікаві результати може дати така робота, 
служать найновіші дослідження малярської декорації інтер’єру 
Софійського собору у Києві. Див.: Корсшок ІО. Розписи Софійського 
собору в Києві та деякі тенденції стилістичного розвитку в київському 
монументальному малярстві XI -  першої чверті XII століть // Записки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, т. ССХХУІІ. Праці Секції мистец
твознавства. Львів, 1994, с. 44-55.
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Радружі, перемиська приналежність яких, з огляду на походження/ 
навряд чи може бути піддана сумніву, як близьких у стилістичному 
відношенні до фресок Вісліци і Сандомиру, а почасти навіть 
тотожних з ними, надає проблемі цілком іншого ракурсу. Ікони 
передовсім остаточно доводять перемиський родовід стилю обидвох 
малярських ансамблів. Завдяки цьому отримує аргументоване 
потвердження перемиське походження малярської артілі, яка 
виконала єдині -  поза Святотроїцькою каплицею Люблінського 
замку -  збережені фрески ягеллонської фундації.. Це у свою чергу 
подає дальші аргументи на користь запропонованої версії 
інтерпретації проблеми Гайля. Група ікон, найближчих у 
стилістичному відношенні до вісліцьких та сапдомирськмх фресок, 
не просто збільшує коло пам'яток, які служать основою для 
конкретног о вивчення проблеми малярської спадщини перемиського 
осередку українського іконопису, та Гайля, як єдиного 
документально потвердженого й відомого за вірогідними творами 
його представника, активність котрого припадає на перші 
десятиліття XV ст. їх роль, звичайно, не зводиться до простого 
поширення сфери прикладення творчих зусиль майс гра на іконопис. 
Наявність, хоч і стосовно невеликої у кількісному відношенні, групи 
ікон, відзначених не лише індивідуальними особливостями почерку, 
але й приналежністю до різних спільних в основі, але відмінних у 
напрямках розвитку, варіанті в малярської традиції, вказує па досить 
широкий характер відповідного мистецького явища. Воно, цілком 
очевидно, лише для нас завдяки випадковому збігові обставин, 
внаслідок якого щасливо зберігся список документу королівської 
канцелярії, концентрується навколо особи Гайля. З вісліцьких та 
сапдомирських фресок, радрузьких та вільшанецької ікон, інших 
пам’яток даного кола постає цілий розбудований малярський 
напрямок, який, закономірно, копцентруєгься передовсім у Переми
шлі. Анпа Ружицка-Бризек цілком слушно підкреслила його 
балкапські зв’язки, які логічно випливають з особливостей 
тогочасної стадії розвитку історико-культурпого процесу на україн
ських землях. Новіші дослідження монументального малярства 
фундації Владислава II Ягайла потверджують діяльність в 
Сапдомирі та Любліні (перший майстер) вихідця з Балкан^

214 Алсксандрович В. Фрески каплиці Святої Трійці ...
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Цей малярський напрямок, однак, не був єдиним на перемиському 
грунті. Аналіз пам’яток місцевої школи іконопису ХІУ-ХУ ст. 
показує наявність ще однієї розбудованої малярської течії, що так 
само коріниться у балкаттській традиції, але значно ранішого часу. 
Ця друга течія перемиського малярства нині відома лише за 
іконами, які, поза хіба що иайрапішими, не мають виразніших 
зв'язків з традиціями монументального малярства. Він виводиться з 
малярства другої половини XIII ст.215, а „а перемиському грунті 
його відкривають чинові ікони архангелів Михаїла та Гавриїла з 
церкви святої Параскеви у Дальові^їб й продовжують "Арханг ел 
Михаїл з діяннями" з церкви святого Миколая у Стороні^ ^  та 
чиповий "Святий Георгій" з церкви святог о Миколая у Тур’ї'218 (всі 
-  НМЛ), а також ціла група ікогг перемиського кола пізнішого 
часу. У контексті цієї другої розбудованої течії перемиського 
іконопису ХІУ-ХУ ст. комплекс доступних нині вірогідних пам’яток 
Гайля та його кола постає як один з основних напрямків розвитку 
місцевої малярської традиції кінця XIV -  першої половини XV ст. 
Його характерною особливістю є зорієнтованість даної групи 
майстрів на гговіші стилістичні тенденції У балканському мистецтві 
та традиції монументального малярства, котрі, зрештою, об'єктивно 
випливають з його балканської орієнтації. Дане коло пам’яток 
засвідчує діяльність на перемиському грунті майстрів, творчий 
метод яких розвивався у найтіснішому контакті з новітніми течіями 
балканської малярської традиції, скерованої, відповідно до 
особливостей еволюції мистецької культури балкаггських народів, 
передовсім на діяльність в області монументального малярства. На

215 Детальніше про нього див. вище у студії про дорогобузьку ікону 
Богородиці.

216  Про них див.: Александрович В. Ікони "Архангел Михаїл" та 
"архангел Гавриїл"... У статті подана детальніша характеристика даного 
малярського напрямку та його місця в мистецькій культурі Перемишля 
й західноукраїнських- земель загалом.

2 1 2  м ісце ікони у перемиському малярстваі обгрунтовано: 
Александрович В. Перемиська ікона XIV ст...

218 Реї іроду ковна: Гордипський С. Українська ікона..., іл. 49; Логвин Г., 
Міляєва Л., Свсиціцька В. Український середньовічний..., табл. XXXII.

182



українському грунті, де монументальні малярські декорації, 
наскільки зараз можна здогадуватися, мабуть, ще від XIII сг. 
починають поступатися місцем перед іконописом, майстри даного 
кола активно працюють і в обласі і станкового малярства. їх цілком 
закономірний в історико-культурних умовах українських земель 
інтерес до станкового малярства відобразав одну з тенденцій 
розпитку української мистецької культури. Її еволюція у цьому 
напрямку йшла досип, швидко, на що вказують викопані, вірогідно, 
у другій половині XV ст. фрески монастирської церкви святого 
Онуфрія у Посаді Риботицькій.

У даному колі майстрів єдиною документально окресленою 
фігурою є священик Гайль. Як вказують наявні відомості, саме це 
коло малярів дало бодай частину контингенту виконавців 
монументальних малярських ансамблів фундації Владислава II 
Ягайла. Такий висновок потверджують вказівки королівського 
диплому для Гайля. Хоч найтісніші зв’язки у церковному 
середовищі за наявними відомостями становлять одну з 
особливостей перемиського середовища малярів^ї^ приналежність 
Гайля до духовного стану, як вилається, може маги своє особливе 
значення. Природа монументального малярства визначає специфічні 
вимоги щодо його поширення, які закономірно диктують зв'язок з 
меценатом, здатним забезпечити необхідні об'єктивні передумови 
для йог о існування. Тому малярі-монументалісти здебільшого не 
могли діяти "па власну руку" -  самі технічні особливості 
монументального малярства ставили їх у відповідне особливе 
становище. В Перемишлі вони, цілком очевидно, мали б 
гуртуватися навколо місцевого владики, що посередньо засвідчують 
наявні відомості про майстрів перемиської школи українського 
малярства з XVI ст. Тому тісніший зв'язок Гайля з владичим двором 
не може підлягати сумніву, хоч він прямо і не потверджений 
документально.

Відомості про Гайля та реконсгруйовуваний за ними контекст 
його професійної діяльності дають підстави говорити про функці
онування у Перемишлі середовища майстрів монументального 
малярства, єдиним джерельно потвердженим напрямком діяльності 
якого поки-що залишається участь у створенні ансамблів мопумен-

219 Аіскзапсігс^ус/ W. Рг/ сшунсу шаіаг/с росЬосІ/.епіа ukгainskiego...
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тального малярства фундації Владислава II Ягайла220 Цей аспект 
активності представників перемиської школи українського 
монументального малярства відповідним чином характеризує її 
професійний рівень і вказує на неї як одне з важливих явищ у 
тогочасному мистецькому житті українсько-польського пограниччя, 
значення якого виходить поза межі конкретного названого регіону. 
Матеріали до біографії Гайля становлять єдиний доказ активності 
перемиської монументальної школи. Наявні відомості про шляхи 
розвитку українського монументального малярства підводять до 
висновку, що з нею пов’язаний пізній етап еволюції на західно
українському ґрунті відповідної мистецької традиції. Очевидно, на 
Гайлеві та його сучасниках, чи, точніше, незабаром після них її 
внутрішній органічний розвиток переривається. Пізніші пам’ятки 
фрескового малярства перемиського кола, як декорація монастир
ської церкви святого Онуфрія у Посаді Риботицькій чи фрески 
церкви святого Онуфрія у Лаврові, очевидно, з 40-х рр. XVI ст.221^ 
не виказують специфічних монументальних особливостей і виконані 
у традиціях іконопису, пристосованих до потреб монументального

220 Поза фресками королівської фундації єдиною відомою пам'яткою 
монументального малярства тогочасних псремиських майстрів є 
згадувані медальйони з півфігурами пророків на склепінні вівтарної 
арки монастирської церкви святого Онуфрія у Посаді Риботицькій.

221 Голубець М. Лаврівська поліхромія // Стара Україна, 1925, ч. 11-12, 
с. 187-192; Рогов А. И. Фрески Лаврова. Древняя Русь, Византия, Запад
ная Европа. Искусство и культура. Сборник статтсй в честь В. Н. Лазарева. 
Москва, 1973, с. 339-351. Датування фресок у літературі остаточно не 
усталене. Запропонована дата виходить з стилістичних особливостей 
ансамблю і його виразних аналогій серед збережених у регіоні пам'яток 
іконопису перемиського кола середини XVI ст. та датованих втрачених 
ансамблів малярської декорації кафедрального собору Різдва Івана 
Хрестителя у Перемишлі бл. 1543 р. (за візитацією 1767 р.: ДАП, Архів 
перемиського греко-католицького єпископства, сиґн. 14, арк. Ззв.) і 
монастирської церкви у Спасі 1547 р. (Добрянский А. История епископов 
трех соединепных епархий Персмышльской, Самборской и Сапоцкой от 
найдавиейших времсн до 1794 г. Период первый от начала тринадцатого 
века до синода Бсрсстсйского в 1596 году. Львов, 1898, с. 60 -  в 
опублікованому тут тексті фундаційного запису дата подала невірно, рік 
встановлено за індиктом).



малярства. Ця особливість пізньої перемиської монументальної 
малярської культури й схиляє до висновку про її зочевидний анепад 
ще перед кінцем XV ст. Даний висновок надає особливої ваги відзна
ченому фактові активного звернення Гайля та його колег до 
іконопису.

Хоч перемиський майстер цілком очевидно працював і в області 
станкового малярства, є вповні достатні підстави для того, аби 
трактувати його передовсім як монументаліста. Основний і най
вагоміший аргумент на користь такого висновку дає королівський 
привілей, який фіксує Гайля виключно у ролі майстра мону
ментального малярства. У даному факті, безперечно, присутній 
елемент випадковості, проте тут виступає та промовиста ситуація, 
коли за випадковістю стоїть очевидна закономірність. Перемиська 
традиція монументального малярства початку XV ст. об’єктивно 
мусить мати глибші історичні корені на місцевому ґрунті, на що, 
зрештою, вкаують віднайдені сліди малярської декорації замкового 
кафедрального собору Різдва Івана Хрестителя. Однак цілком 
очевидний занепад місцевої школи монументального малярства 
впродовж XV століття, задемоистровапий риботицькими фресками, 
свідчить, що після Гайля ця традиція розвивалася недовго. Коли, 
як стверджує передовсім виділена радрузька група ікон, ще в першій 
третині XV ст. у Перемишлі малярі-монументалісти малюють 
ікони, то вже у межах якогось наступного півстоліття іконописці 
виразно домінують у монументальному малярстві. У такому випадку 
Гайль мав належати до останніх представників перемиської школи 
українського монументального малярства. Саме на цьому і 
грунтується той найважливіший момент, який визначає своєрідне 
місце перемиського священика і маляра в історії мистецької 
культури українських земель. Він виступає як митець, звернутий до 
великої традиції монументального малярства княжої України, її 
безпосередній спадкоємець і -  чи тільки лише волею щасливого 
випадку? -  останній відомий представник.
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Д О Д А Т О К

У Городку, 1426, квітня 24.

Дарча грамота польського короля Владислава II Ягайла для 
маляра священика Гайля на церкву Різдва Христового над берегом 
Сяну в Перемишлі та приналежні до неї грунти і прибутки від них 
у винагороду за малярські роботи, виконані на території Сандо- 
мирської, Краківської та Ссрадської земель польськог о королівства. 
Оригінал невідомий.

, 1

Текст за облятою в актах Перемиського гродського суду 14 
березня 1589 р.: Центральний державний історичний архів України 
у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 305, с. 810-812. У підрядкових примітках 
пода-ються різночитання за текстом єдиної повної публікації 
перемисьської обляти: Грушевська М. Причинки до історії руської 
штуки..., с. 5, прим. 2 [тут невірна дата обляїи 1598 (!) р.) Тексти 
інших публікацій фрагментів див. вище у прим. 23, 45, 49, 54.

Oblata literaru[m] сх parte religiosi Fedor Zasanski pop ritus grcci.
Ad off[iciu]m ct acta pfrac]scn[sial castrcn[sih] Pracmislien[sis] 

pfcrsonall[ilcjr veniens religiosus Fedor Zasanski pop ritus grcci obtulit 
off[ici]o cid[cm] l[itie]ras infra[scri[ptas in pargameno script|as] sigillo in 
appenso p[ro]lunc Sac[rac] Rcgiac MJaics ji[a]lis com[m|unit[as] pctcn[s]
quattfcn]us^ off[iciu]m pr[acsc]ns casdfcm] l[ittc]ras suscipiat susccptas-
q[uc] in acta off[ic]y sui insc[r]ib[cr)c mandet^. Quas off[iciu]m prfac- 
sc]ns ad affcct|ali]o[nc]m ciusd[cm] offcrcn[tis] l[itte)ras p|rac]fai[as] uli 
sanas ct in nullo viciatas in acta off[ic]y sui dc verbo ad vcrbu[m] pfrojut
in sc sonat inscribi currauit^. Quaru[m] l[ittclrarum tenor sequitur lalis:

In nominc Domini amen. Ad pcrpclua[m] rei mcmoriafm].
Wladislaus Dci gra[tia] rcx Poloniac, ncc nofn]^ tcrrar[um] Cracouiac, 
Sandomiriac, Siradiac, Lanciciac, Cuiauiac, Pomcraniac, Lituaniacqfuc] 
princcps supremus ct heres Russiac, Significafm]us tcnorc 
p[rac]scntiu[m] uniucrsis, tam p|rac|scntibus qua|m] fuluris

1
2
3
4

quatenus.
mandat.
curavit.
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p(rac]scntiu[m] noticia[m] habitur[is]. Quomodo attcntis multiplicibus 
fidclitatis studys, quac fidclis nosier Hayl pictor sacerdos al[ia]s bailko 
de Praemislia nobis exhibuit ei in aniea aucta laboru[m] in dcpingen[do]
cccl[csi]as nostras in terris nosiri^ regni Sandomiriac, Cracouiae, Sira- 
diac, tcrraru[m]q[uc] Poloniac diiigcntcr exhibere nostra ad mandata nulla 
unqluam] ncglcxii ralione horu[m] ig[itu]r laborufm] inluilu cupicntcs 
cu[n)d|cm] Hayl piciorc[m] n[ost]rum sp[irii]ualibus grecor[um] 
p[ro]scquL fauoribus ei ad scruicia et laborcs n[ost]ros redderc 
promptiorc[m] ccl[csi|am ru//(81())thcnicalc[m] in litorc fluuy San in 
Praemislia ciuilate n|ost]ra sili am ] cum o[mn]ibus usibus, fructibus, 
p[ro]ucntibus ad ca[n]dicm] spectantibus damus, incorpora[m]us,
assignamus et p[crIpctuis..tcmporibus sibi suisqluc] l[cgi]timis^ 
succ|csso]ribus ascribimus. Quac cccl[csi]a more rutenieali in nomi[n]c
Natalis D[omi|ni al[ia|s Bozegorodstwa^ cst dcdicata. Pro qua ccllcsi]a 
et Hayl baitkonc ac suis succ[csso|ribus l[cgi]timis assignamus, damus et 
perpetuo adscribimus tria quartualia agri, ortos, prata, iux[ta] cand[cm]
ccclcsiam adiaccntia et sit[a|. Damus p[rac]falo Hayl et suis postcris^ 
l|cgi]limis a ruthenis ibid[cm] in agris n[osi]ris ex crudo radicc locatis, 
quod quil[i]b[c|t ipsorufm] a quol[i]b[c]l lanco quol[i]b[c]t anno ad 
fcstu|m] sancti Marti in ]i sibi et suis succ[csso]ribus p[cr] truncu[m] 
siliginis, totid[cm] auenae et p[er] sex grossos mon[ct]ac in regno currcn-
|tis] solucl^ cu|m) cffcctu. Ecia[m| p[cr] p[rac]faiu[m] Hail bailkonem, 
pictorcjm] n|ost]rum Fidelem dilcctu[m], et suos postcrös lIcgi]limos ab 
omnibus et singulis n |ost|ris  dationibu|s], cxactionibfus], 
contributionibus et alys quibusuis tribulis eius temporibus absoluim[u]s 
et eximimus p|er] p|rae]scn[tcs]. Haru[m] quibus sigillu[m] nlost]rum 
p[rac]scntibus cst appensu[m] testimonio l[ittc]rarum. Actlum] in Grodek 
in crastino sancti Georgy martiris anno Domini millfcsilmo quingentesi-
mo (sic!) viccsim o^ sexto pracscnjtibus] illustribus p[ri]ncilpi]bus 
v[ideli|c/[c]t^ 1 Fcduschkone Lubörihowic^ fratre n[ost]ro dilccto, duce 
H inconc^ Iwanowic , Romano principe, Mithkonc Dym itrowie^

 ̂ ncsiri
6 legitimus  ̂ -

7 Bo/.ego rodstwa 
 ̂ pastcris

9 solucrel
Ю в оригіналі іншим нигорілим чорнилом виправлено: vigesimo 

1 1 vidclicct 

1  ̂ Luborthowicz 
1 З Нгіпкопе 
14 Dymytrowic
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p[ri]nci[pi]bus n[ost]ris fidclibus dilcctis, magnificisq[ue] a c ^  strennis 
Spytkonc dc Tarnów, Petro Włodkowic subdapifero sandomirien[si], 
domino Floriano et alys qua[m] pluri[mi]s fide dignis. P[er] manus 
v[c]n[cra]bilis Stan[isla]i Cziolek regni Poloniae vicecancelary nobis// 
(811) dilccti. Ad relatio[ne]m eiusd[cm] dom[in]i Stanislai Cziolek 
r[cgni] Po[loniae]16 vicecanccllary.

П

Потвердження королем Владиславом IV дарчої грамоти короля 
Владислава II Ягайла для маляра священика Гайля за її підтвер
дженням, виданим королем Сугізмундом III23 березня 1589 року на 
підставі копії з обляти в актах Перемиського гродського суду. 
Головпий архів давніх актів у Варшаві, Архів Коронної Метрики, 
сипі. 180, арк. 53зв.-55. У підрядкових примітках наведено різно
читання за текстом публікації: Zbiór dokumentów Małopolskich 
wydali Irena Sułkowska-Kuraś i Stanisław Kuraś, cz. 7. Dokumenty 
króla Władysława Jagiełły z lat 1418-1434. Wrocław-Warszawa- 
Kraków-Gdańsk, 1975, s. 204-205.

Confirma[tilo priuilcgy olim Vladislai^ regis Poloniae super incorpo- 
r[ali]o[n]cm cccl[csi]ae Ruthcnicalis ad litlus^ fluuy San extra ciuitalcm
Pracmyslicnscm sittfaep rcligioso Andreae Hailewic saccrdoti ritus 
gracci m[old[clmi poss[css]or[is] scruien[tisl.

Vladislaus quartus ctc[cetcral. S[ignifi]camus etc[ete]ra. Exhibitas 
esse nobis nomine et ex partc v[c]n[c]r[a]b[i]l[i]s Andreae Hailcwicz 
saccrdotis ritus gracci l[itc]ras pargameneas infrascr[ipt]as manu 
scr[enissi]mi olim diuae m[emo]riac Sigismundi terty regis Poloniae et 
Succiae, parentis n[ostlri dcsidcraftio]nis subscr[ipta]s sigilloqfue] maiora 
munilas contincnftis] in se confirmfan]d[a]m priuilcgy ser[cnissi]mi olim 
Vladisläi regis Poloniae super incorpor[ati]ofnc]m cccl[esi]ae ruthcnicalis 
ad littus fluuy San extra ciuitatcm Pracmyslicn[sc]m sittae rcligioso Hail 
pictori saccrdoti ritus gracci ciusqfuc] succ[esso]ribus cum adiunctione 
trium quartualium agri dali et conccsti. Supplicatumq[uc] nobis est ut 
eas aut[horitatlc n[ost]ra regia approbarc et confirmare p[rc]dictumq[uc]

15 ct

16 Pol.
1 Слово пропущене

2 litus.

J sitae.
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sacerdotcm ritus gracci а jurisd[itio]nc ciuili et castren[si] eximere verum 
iurisd[iti]oni ruthcnicali cccl[esi]ae adscribere dignaremur. Quarum 
l[ittc]rarum tenor de vcrbo ad verbum sequitur est[ue] talis:

Sigismundus III Dei gr[ati]ac rex Poloniae magnus dux Lith[uani]ae, 
Russiae, Prussiac, Masouiae, Samogiliac, Liuo[ni]aeq[uc] etc[etera], nec 
non Sueciae rcgni proximus haeres et futurus rex. S[ignifi]camus 
pr[acse]ntibus l[ittc]ris n[ost]ris quorum interest uniuersis et singulis. 
Oblatas nobis esse l[ittc]ras papireas ex actis castren[sis] Pracmislien[sis] 
depromptas manu G[cncr]osi Nicolai Ostrowsky vice cap[ita]nei
praemyslicn[sis] subscr[ipta]s sanas saluas et omni suspicioncs^ carentes 
contincn[tcsf in se rcscriptionem incorpora[an]tis eccl[esi]ae ruthenicalis 
ad littus fluuy San extra ciuitatem n[ost]ram Pracmyslien[sc]m sitae 
rcligioso Hail pictori saccrdoli ruthenico per s[e]r[enissi]mum olim 
Wladislaum regem Poloniae antecessorcm n[ost]rum fact[am] ad eanq[ue] 
eccl[esia]m dotationis trium quartalium agri utq[ue] easau[tho]r[itat]em 
n[ost]rac rcgiae approbare et confirmare dignaremur supplicatum est 
nobis. Quarum l[ittc]rarum tenor is est qui seq{irilt[u]r:

Ad off[ic]iu[m] actaq[uel p[rae]selnti[bu]s castrcn[sia] 
Pracmyslien[sia] pcrs[ona]l[itc]r vcnicns rcligiosus Fedor Zasansky//(53 
Зв.) pop rithus gracci obtulit off[ici]o eiusdem l[itte]ras infrascr[ipta]s in 
pcrgamcno script[ae] ac sigillo in appcnso protunc Sfacrae] R[egi]ae 
M[aieslatis] communiias petcn[s] quat[en]us off[iciu]m p[rae]sens l[ite]ras 
casdcm suscipial susccptasq[uc] in acta off[ic]y sui inscribcre concluit. 
Quas оГГ[ісіи]т p[rae]sens ad affect[ati]onem eiusdem ofercnt[em] 
l[itte]ras p[rc]fat[as] uti sanas et in nullo viciatas in acta off[ic]y sui de 
verbo ad verbu[m] prout in se sonant inscribere curauit. Quarum 
l[ittc]rarum tenor scq[ui]ti talis:

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei m[cmo]r[ia]m. 
Wladislaus Dei graftia] rex Poloniae, nec non terrarum Cracouiae, 
Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiauiae, Pomeraniae, Lith[uani]ae 
princeps suprcmus et haeres Russiae s[ignifi]camus tenorc p[raese]ntium 
uni[uer]sis, tarn p[rae]sentibus, q[ua]m futuris, pr[aesen]tium no[t]i[ti]am 
habiluris, quoniam attenlis multiplicibus f[i]dclitatis studys, que fidelis 
n[ostc]r Hail pictor, sacerdos alias batko de Premyslia nobis exhibuit et 
in antca aucta laborc in dcpingendo eccl[esli[a]s n[ost]ras in tcrris n[ost]ri 
regni Sandomiriae, Cracouiae, Syradiae, tcrrarumq[ue] Poloniae 
diligen[tc]r cxibcrc n[olstra ad mandala nulla unq[ua]m neglcxit r[ati]one, 
horum igitur labor[u]m intuitu cupicntcs cundcm Hail piclorem
n[ost]rum sp[iritlualibus gracfcolrum^ prosequi fauoribus et ad seruitia 
ac laborcs n[osr]ros rcddcre prompliorcm ecc[lesia]m ruthcnicalem in 
litlorc fluuy San in Pracmyslia ciuitatc nfostjra silfam] cum omnibus 
usibus, fructibus, proucntibusad cand[cm] spectanlibus damus, 
incorporamus, assignamus et pcrpcluis temporibus sibi suisq[ue] 
l[cgi]t[i]mis succlcs]s[o]ribus asscribimus. Q[u]ac ecc[lesi]a more

^ Далі о щ і с  слово розмите і не читається. 
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rulhcnicali in nomine Naialis D[omi)ni al[ia]s Bozegorodztwa csi 
dcdicata. Pro qua cccl|csi|a et Hail batkonc ac suis succ|csso]ribus 
l|cgi|t[i]mis assignamus, damus ei perpetuo asscribimus tria quartualis
agri, hortos, praia, iuxta eandem cccl|csia]m adiaccniac^ et sittac^. 
Damus p[rac]fato Hail et suis postcris l[cgi]t[iimis a rutiicnis ibidem in 
agris n[ost]ris ex cruda radice loca[ti]s, quod quilibct ipsor(um) a
quolibct lanco quolibet anno ad fcstum sancti^ Martini sibi et suis 
succcs[so]ribus per truncum siliginis, totidcm aucnac et per sex grossos 
monctac in regno n[ost)ro currcntis soluct cu[m) cf fee tu. Etiam 
p[raclfat.um Hail balkonem, pictorcm n(ost]rum fidclcm dilcctum, et suos 
postcros Uegitilmos ab omnibus et singulis n[ostlris datio//(54)nibus, 
exactionibus, contribulionibus et quibusuis alys tributis aeuis 
temporibus absoiuimus et eximimus rer p|racsc]ntcs. Harum q[ui]b[u]s 
sigiilum n[ost]rum pr[acsc)nltilbus cst appensum testimonio l[ittc]rarum.
Actum^ Grodek in crastino s[ancti] Georgii martyris anno D[omi)ni 
mill[csi|mo quadringcn[tcsi)mo viccsimo sexto praesenlibus illu[str]ibus 
principibus v|i)d|cl]i[cc]t Feduskonc Lubartowie/, f[rat]rc n[ost]ro 
dilccto, duce Hincone Iwanowic/, Romano principe, Mitkonc 
Dimilrowicz principibus n[ost]ris fidclibus dilcct(is], m(a|g[nifi]cisq[uc] 
ac strenuis Spitkonc dc Tarnów, Petro Włodkowic/ subdapifero 
sandomiricn[si|, domino Floriano et alys q[ua]mplurimis fide dignis. Per 
manus v[c]n[clr[a]b[i|lis Stanislai Ciołek Regni Pollonilac 
vicccanccllary, nobis dillcctli]. Ad rcl[ati|o[nc)m ciusdcm dlomijni 
Stanislai Ciołek Regni Poloniac vicccanccllary. Actum in castro 
Pracmyslicn[sis] feria tertia post d[omi|nicam quadr[agcsi]m[a]l|cm] 
lactarc proxima anno D[omi]ni millesimo quingcnltesijmo octuagcsimo 
nbno. Nicolaus Ostrowsky vicccap[ita]ncus< Pracmyslicnfsis]. Nos 
itaqfuc] Sigismundus rex p[re]nomi(n|atus suplicjacio|ni p[rcjdictac 
benigne annucntlas] l|itte]ras p(raesentis| insertas in omnibus caru[m] 
punctis cond[itioni]bus et clausulis approban[dum] et confirman|dumj 
esse duxim|us] approbamatqlue) et confirmamus p[racscjntli]b[uIs 
dccernen[tisj cas quatenus usus corum habetur et iuri communi contrauac 
non sunt, vim et rebur perpetuae firmitatis obtincrc dcbcrc. In cuius rci 
fidem et euidentius tcstimonium plracselntcs l[ittc)ras n|ostrasI manu 
n[ost]ra subscriptimus ei sigillo regni n[ost|ri subappenso com[m]uniri 
m|aind|almus. Datum Vars|auilac in Conuentu Regni Generali die XX- 
ma mensis marty anno Dlomijni mill|csim]o quinglentesi|mo 
octuagcsimo nono regni vero n(ost]ri anno sccundo. Sigismundus rex. V. 
Cicklinsky. Nos itaqfuc| Vladislaus IV rex supramemoriatus p[rc|dictac 
suppli|ca|ci|o]ni benigne annuen[tis| l|ittc|ras p[rc]inscrlas in omnibus 
punctis, clausulis, cond[ici]o[n]ibus authc|m] n[ost]ra approbanfdum] ei

6 adiaccntia 
 ̂ sila

8
9
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confirmanjdum] c[ss)c duximus approbamusq[ue] ct confirmamus 
p|racsc]ni[i|bi dćccrncn[tis] cas vim ct robur dcbilac firmiuitlcm] obtincrc 
dcbcrc, quatcnus iurc com[ni]uni non rcpugnant dict(i]q[uc| honorabilcm 
Hailcwicz suis cum succc|ssor]ibus a iurisd[icii|onc civili ct castrcn[sis] 
cximimus verum iurisdfictio]ni rulhenieali cccl[csi]ac adscribimus a'c 
practcrca ipsi conccdimus pcrmittimusqluc] ut dictam cccllcsia]am alias 
cerkiew extra ciuitatcm Praemyslicn[sis| sittlam] non ita pridem inccndio 
absumptam crigcrc ac de nuouo possil cxtrucrac. In cuius rei fid|eliu]m 
pr[acscn)tcs manu n[ost)ra subscr[ibimus| sigillo regni com|mluniri 
iussimus. Datum Cracouiac in Comitys Regni G[c]n[crJalibus faelicis 
coronationis n|ostlrac die XXII-a mensis lebruary anno D|omi]ni 
MDCXXXIII-o regnorum n|ost|rorum Poloniac et Succiac anno primo. 
Vladislaus rcx. Jac|obus] Max|imilianusl Fredro.

III ' '

1635 p., липня 15 (дата за попереднім записом на с. 1205).
Облята в акіах Перемиського земської о суду поїверджения 

королем Владиславом IV* дарчої грамоіи короля Владнелава II 
Ягайла для маляра священика Гайля за її підтвердженням, виданим 
королем Сугізмупдом НІ 23 березня 1589 р. на підсіаві копії з 
обляти в акіах Перемиського гродського суду: U/1IA України у 
Львові, ф. 14, on. 1, cnp. I0S, с. 1700-1703. Публікується вперше.

Oblata priuilegy pro parte Haylewicz.
Ad judicium aciaq|ue] p[raelsentia terrestria Pracmislicnsia p[crso]- 

nla]l|itc)r veniens honorabilis ac religiosus Andreas Hailcwicz popo rytus 
graeci dc Zasanie obtulit cidcm iudicio litcras priuilegy pergamenas 
approbationis manu serenissimi Vladislai regis Poloniac subscriptas ct 
sigillo maioris cancellariac regni sigillatas ipsi supjcr] ecclcsiam rytus 
graeci per candcm Sacram Regiam Maiestatem gratiosc datas illatas in 
nullo suspcctas petens cusdem litcras priuilegy ac iudicio p|rac]scnti 
suscipi cuius affectationi iudicium p[rac]scns annuentis casdcm susccpit 
et actis suis ingrossati Iccit. Earum vero literarum priuilegy serics dc 
verbo ad verbum sequitur csiq(ue| talis:

Vladislaus quartus Dci gratia rcx Poloniac magnus dux Lithuaniac, 
Russiac, Prussiac, Masouiae, Samogitiae, Liuoniacqluc] et [cetera) nee 
non Succcorum, Gottorum, Vandalorumq|uc) hacrcditarius rcx, clectus 
magnus dux> Moschouiae. S[igniri)camus p[rae]sentibus // (1700) literis 
nostris quorum interest uniuersis et singulis. Exhibilas esse nobis 
nomine ct ex parte honorabilis Andrcac Hailcwicz saccrdotis ritus graeci 
litcras pcrgamcncas inlrascr|ipt]as manu-serenissimo olim diuac memo: 
riac Sigismundi terty regis Poloniac Sueciae, parentis noslri.dcsidc- 
ratissimi subscriptas sigilloq|uc| maiori muńitas contincn[tis) in sc 
confirmationem priuilegy serenissimi olim Vladislai regis Poloniac super 
incorporationcm ccclesiac ruthcnicalis.ad litus fluuy San extra ciuitatcm 
Pracmislienlscm] sitt[ae] religioso Hail pictori saccrdoti rithus graeci
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eiusq[ue] successor[ibus] cum adiunctionc irium quartualium facti dati et 
conecsti. Supplicatumq[ue] cst nobis ut eas authoritate nostra regia 
approbare et confirmare praedictumqfue] sacerdotem rytus gracci ac 
jurisditione ciuili et caslren[si] cximere, verum iurisditioni ruthenicali 
ccclesiae adscribere dignaremur. Quarum lilerarum tenor de verbo ad 
verbum scquitur estq[ue] talis: Sigismundus tertius Dei gratia rex 
Poloniac magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samo- 
giliae, Liuoniae, ncc non rcgni Sueciae proximus haercs et futurus rex. 
Significamus p[raese]ntibus literis nostris quorum interest univcrsis et 
singulis. Oblatas nobis esse literas papireas ex actis castrcn[sis] 
Pracmislicn[sis] depromptas manu Gencrosi Nicolai Ostrowski vice 
cap[ita]nei pracmislicn[sis] subscr[ipt]as sanas saluas et omni suspicionis 
nota carentcs continentcs in se rescriptum incorporationis eccl[csi]ae
ruthcnicalis ad litus fluuy San exstra^ ciuitatem nostram Praemi- 
slienfsem] sitae rcligioso Hail pictori, sacerdoti ruthcnico, per serenis- 
simum olim Vladislaum regem Poloniac antccessorem nostrum factc[m] 
ad camqfuc] cccl[esia]m dotationu[m] trium quartualium agri utq[ue] eas 
authoritate nostra regia approbare et confirmare dignaremur supplicatum 
est nobis. Quarum lilerarum tcnoris est qui scquitur:

Ad officium aclaq[uc] p[rac]sentia castrcnsia Pracmislien[sia] perso
naliter vcnicns rcligiosus Fcdor Zasanski popo rithus graeci obtulit 
officio cidcm literas infrascriptas in pargamcno scriptas sigillo in 
appcnso protunc Sacrae Rcgiac Maiestalis communitas petens quatenus 
officium p[rac]sens literas casdca[m] suscipiat susceptasq[ue] uti acta 
officy sui inscribcrc concluit. Quas officium p[rae]scns ad affectationem 
ciusdem ofcrcntis literas p[rc]falas uti sanas et in nullo viciatas in acta 
officy sui de verbo ad vcrbu[m] proul in se sonant inscribcrc curauit. 
Quarum lilerarum tenor scquitur talis:

In nomine Domini amen. Ad perpctuam rei memoriam. Vladislaus 
Dei gratia rex Poloniac, nec non tcrrarum Cracouiae, Sandomiriae // 
(1701), Siradiae, Lanciciac, Cuiauiae, Pomeraniae, Lithuaniaq[ae] 
princeps suprcmus et hacrcs Russiae. Significamus tenore praescntium 
uniuersis, tarn p[rac]sen[tis] quam futuris praescntium notum habituris 
quoniam attcntis multyplicibus fidelitalis studys, quae fidelis noster Hail 
pictor sacerdos alias baitko de Pracmislia notus exhibuit et in anlea acta 
laborem in dcpingcndo eccl[esi]as nostras in terris nostri regni San
domiriae, Cracouiae, Siradiae, tcrrarumqfue] Poloniac diligenter exhibere 
nostra ad mandata nulla unquam neglexit r[ati]one, quorum igitur 
laborum intuitu cupicntes eundcm Hail pictorem nostrum spiritualibus 
graccorum prosequi fauoribus et ad seruitia ac laborcs nostros reddere 
promptiorem ccclcsiam ruthenicalcm in littore fluuy San in Praemislia 
ciuilatc nostra sitt[am] cum omnibus usibus, fructibus, prouentibus ad 
eandem spcctan[tibus] damus, incorporamus, assignamus et perpetuis 
tcmporibus sibi suisq[ue] succcssoribus legitimis adscribimus. Quae 
ecclesia morc ruthenicali in nomine Natalis Domini alias Bozegorodztwa 
est dedicata. Pro qua ecclesiac et Hail batkone ac suis successor[ibus]

1Слово виправлене.
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lcgitimis assignamus, damus ct pcrpctuo adscribimus tria quartualias 
agri, hortos, prata, iuxta candcm ccclesiam adiaccntia et sita Damus 
p[rae]fato Hailct suis legitimis posleris a ruthenis itidem in agris nostris 
ex cruda radicc locatc, quod quilibet ipsorum a quolibet laneo quolibet 
anno ad fcstum sancti Martini sibi et suis successoribus per pannam 
siliginis, totidcm aucnac et per sex grossos monetae in regno nostro 
curren[tis] soluct cum effcctu. Etiam p[rae]fatum Hail batkonem pictorem 
nostrum fidclem dilcctum et suos l[egiti]mos posteros ab omnibus et 
singulis nostris dationibus, exactionibus, contribution[ibus] et quibusuis 
alys tributis acuis temporibus absoluimus ct eximimus rer p[rae]sentes. 
Harum quibus sigillum nostrum pracscntibus cst appcnsum testimonio 
l[ittc]rarum. Actum in Grodek in crastino sancti Georgy martyris anno 
Domini millcsimo quadringcntesimo vicesimo sexto praesentibus 
illustr[ibus] principibus vid[e]l[icc]t Feduszkone Luborlowicz, fratre 
nostro dilccto, duce Hrynkono Iwanowicz, Romano principe, Mitkone 
Dmitrowicz principibus nostris fidelibus dilectis, magnificis ac strcnuis 
Spitkonc de Tarnów, Petro Wlodkowicz subdapifero sandomirienfsi], 
domino Floriano ct alys quamplurimis fidedignis per manus venerabilis 
Stanislai Ciołek rcgni Poloniac vice canccll[a]ry, nobis dilccli. Ad
rcl[ati]one[m] ciusdfcm] domini Stanislai^// (1702) Ciołek Rcgni 
Poloniac vicecanccllary. Actum in castro Praemisliensi fcria tertia post 
dominicam quadragcsimalcm laeiare proxima anno Domini millcsimo 
quingcn[tcsi]mo octuagcsimo nono. Nicolaus Ostrowski vice capitaneus 
Praemislicnsis manu propria. Nos itaq[uc] Sigismundus rex p[re]- 
nominatus suplicationi pracdictae benigne annuente literas 
pracinscr[ipt]as in omnibus carum punctis conditionibus et clausulis 
approbandas et confirmandas esse duximus approbatumqfue] et 
confirmamus pracscntibus dcccrnc[nli]a eas quatcnus usus carum habetur 
et iuri communi contrauac non sunt, vim et robur perpetuae firmitate[m] 
obtincrc dcbcrc. In cuius rci fidcm et euidentius testimonium p[raese]ntcs 
literas noslras manu nostra subscriptimus et sigillo regni nostri sub 
appenso communiri mandamus. Datum Varsauae in Conuentu Regni 
Generali die vigesima tertia mensis marty anno Domini millcsimo 
quingentcsimo octuagcsimo nono regni vero nostri anno secundo. 
Sigismundus rex. V. Cicklinsky. Nos itaq[uc] Vladislaus quartus rex 
supramcmoratus p[reldictac supplicationi benigne annuentes literas 
pracinscrtas in omnibus punctis, clausulis et conditionibus authoritate 
nostra rcgiac approbandas et confirmandas esse duximus 
approbamusqluc] ct confirmamus pfraelscntibus dcccrncntcs eas vim et 
robur debile firmitatis obtincrc dcbcrc, quatenus iure communi non 
rcpugnant dictiumq[uc] honorabilcm Hailcwicz suis cum succ[csso]ribus 
ac iurisdficti]oncs ciuili ct castrcn[sis] eximimus verum iurisdictioni
ruthenicali ecclesiae adscribimus^ ac praeterca ipsi concedimus

^ Слово повторене двічі.
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permittimusq[ue] ut dictam ecclesiam alias czerkiew extra ciuitatem 
Praemislien[sis] sitam non ita pridem incendio absumptam erigera ac de 
nouo possit extruera. In cuius rei fidem p[rae]sentes manu nostrae 
subscr[ipt]as sigillo regni communiri iussimus. Datum Cracouiae in 
Comitys Regni Generalibus felicis coronationis nostrae die XXII mensis 
february anno Domini MDCXXXIII regnorum nostrorum Poloniae et 
Suaeciae anno primo. Vladislaus rex. Jacobus Maximilianus Fredro 
succamerarius terrae Praemisliensis sacrae regiae maiestatis secretarius. 
Post ingrossationem vero harum literarum eidem offerentis illico ipsum 
originale restitum est // (1703).
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The first volume of the series "Studies of the History of Ukrainian 
Art” contains two positions. The first positions is devoted to the study 
of the icon of Virgin Odigitria from the postmonastery church of 
Assumption in Dorohobuzh in Volynia; the second one is devoted to the 
research into the artistic activity of Hail -  а Ukrainian priest from 
Peremyshl, who lived in the XV c.

The Dorohobuzh icon of Virgin Odigitria was found in 1984. It 
belongs to the earliest examples of Ukrainian ąrt of icon painting. 
Numerous examples of its prototype in Volyniaand Peremyshl painting 
of XIV-XVI cc. with someiwhat lesser intensity in Peremyshl, frequent 
analogies in the Byzantian, Serb, Italian and Russian painting prove it to 
be an example of Volynia painting of late XIII c. The study of the icon 
enabled us to propose а new viev of the state of art of Ukrainian 
principality at the late stage of its history. This time was characterized by 
the establishment of traditions andtrends that make the foundation of the 
Ukrainian artistic traditions.

Since XIV Century the Ukrainian pinting traditions were the most 
fully expresed in the icon monuments. At the same time, beginning from 
XIV c. the West Ukrainian monumental painting lost.its vigor. Taking 
into consideration the artistic development of the XIV c. the figurę of 
Hail, а Ukrainian priest-painter from Peremyshl deserves our attention. 
His work hasn't been duly appreciated yet. According to the historical 
records Polish King Vladyslav Yagailo commissioned him to paint some 
Roman Catholic churches as Welt as the King's residence in Vavel-castle, 
Crakov. The correlation of Hail's biography with king's foundations 
proves Hail's participation in the decoration of cillegiates churches in 
Sandomir and Vislitsa. The comparison of those paintings with icon of 
Peremyshl school of painting revealed close ties between them; it 
allowed the researches to single outa group of monuments corresponding 
to the frescoes of Sandomir and Vislitsa. Hail's artistic activity represents 
the last cultural effort in the history of Ukrainian monumental painting 
which represents the tradition of old Ukrainian art of Ukrainian 
principality statehood.
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