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Рижова О. О. Особливості стилю, іконографії,
техніки та технології ікон зі зворотного боку
іконостаса Троїцької надбрамної церкви КиєвоПечерської Лаври. За результатами комплексного мистецтвознавчого та техніко-технологічний
аналізу ікон на полотні «Воскресіння Христове»,
«Зцілення жінки кровоточивої», «Розп’яття»,
«Зустріч Авраама та Мелхиседека», «Зішестя Святого Духа на апостолів», «Явлення Христа двом учням на дорозі в Еммаус» доведено, що композицію,
яка отримала серед попередніх дослідників назву
«Явлення Христа двом учням на дорозі в Еммаус»
з урахуванням контексту коректніше називати
«Спаситель дарує апостолам владу зціляти недужих». Прямим стилістичним аналогом ікони
«Зішестя Святого Духа на апостолів» є ікона «Покров Пресвятої Богородиці» з Успенського собору
м. Новгород-Сіверський. Візуальним першоджерелом лаврської композиції «Воскресіння Христове»
слугувала гравюра з картини Фр. Дж. Романеллі
«Апп. Іоанн і Петр у гробниці Христа» (1640).
Текстовою основою для створення композицій є
богослужбові читання з останніх глав Євангелій
(Зачала), літературно перероблені фрагменти
книги Буття, пророкування Єремії, Євангеліє від
Іоанна, тексти Діянь апостолів. У живописній
структурі кожної композиції використовується
імприматура, яка має світлий коричневий колір,
теплий за тоном. Техніко-технологічні ознаки полотна і ґрунтів, склад пігментів, склад покривного шару лаку підтверджують датування полотен
1734–1735 рр.
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Киево-Печерской Лавры. По результатам комплексного искусствоведческого и технико-технологического анализа икон на холсте «Воскресение
Христово», «Исцеление кровоточивой», «Распятие», «Встреча Авраама и Мелхиседека», «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Явление
Христа двум ученикам на дороге в Эммаус» установлено, что композицию, которая получила среди
предыдущих исследователей название «Явление
Христа двум ученикам на пути в Эммаус» с учетом
контекста корректно называть «Спаситель дарует апостолам власть исцелять болящих». Прямым стилистическим аналогом иконы «Сошествие
Святого Духа на апостолов» является икона «Покров Пресвятой Богородицы» из Успенского собора
г. Новгород-Северский. Визуальным первоисточником лаврской композиции «Воскресение Христово» есть гравюра с картины Фр. Дж. Романелли
«Апп. Иоанн и Петр в гробнице Христа» (1640).
Текстовой основой для создания композиций послужили богослужебные чтения из последних глав
Евангелия (Зачала), литературно переработанные
фрагменты книги Бытия, пророчества Иеремии,
Евангелие от Иоанна, тексты Деяний апостолов.
В живописной структуре каждой композиции используется имприматура, которая имеет светлый
коричневый цвет, теплый по тону. Технико-технологические признаки холста и грунта, состав пигментов, состав покрывного слоя лака подтверждают датировку полотен 1734–1735 гг.
Ключевые слова: иконы, иконостас, иконография,
стиль, техника, технология, Киево-Печерская Лавра, Троицкая надвратная церковь.
Ryzhova O. Features of style, iconography, technique
and technology of icons from the reverse side of the
iconostasis of the Trinity Gate Church of the Kiev
Pechersk Lavra.
Background. A large number of publications were
devoted to the iconostasis of the Trinity Gate Church of
Kiev Pechersk Lavra. Consequently, a large narrative
and archival material (F. Umantsev, A. Kondratyuk,
J. Litvinenko) have been gathered, the theological
program is deﬁned, and certain iconographic nuances
of some of the stories (L. Miliaeva, O. Lopukhina,
O. Pitatelev) are interpreted. Several groups of icons
were identiﬁed and further combined based on the
similarity of “author’s writing” principle (O. Pitatelev),
the problems of further researches (A. Kondratyuk,
O. Pitatelev) are outlined. However, researchers do not
consider the complex features of stylistics, iconography,
painting techniques and technology of icons, in
particular, the icons on the canvas on the reverse side
of the iconostasis.
Objectives. Therefore, the relevance of this publication
is to deepen knowledge about the iconography of Kiev
Pechersk Lavra in the ﬁrst third of the XVIII century
using literary sources, iconographic material and the
natural processing of works.
Methods. The research is based on the principles of
historicism and comparative analysis. A comprehensive
approach while studying the problem envisaged a
combination of the following scientiﬁc methods:
analytical – for studying the status of the chosen topic;
systemic – for the processing of museum collections,
archival and literary sources; attribution – in order
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to clarify the time and place of writing a work; a
comparative stylistic analysis of works – to outline
certain features of works of art. Features of the material
structure of the icon are determined by technical and
technological studies, which included: a layer-tolayer visual study of the surface of the paint layer; a
sampling of soil and paint layer; establishment of soil
composition, pigment paints, lacquer and a cover layer.
Results. Icons on the canvas – “Cruciﬁxion”
(inv. No. KPL-PA-185), “Resurrection of Christ”
(inv. No. KPL-PA-183), “Meeting of Abraham and
Melchizedeks” (inv. No. KPL-PA-186), “Healing a
bleeding woman” (inv. No. KPL-PA-184), “The descent
of the Holy Spirit upon the Apostles” (inv. No. KPLPA-177), “The phenomenon of Christ to two disciples
on the road to Emmaus” (inv. No. CPL-PA-178) – are
kept in funds of the National Kyiv Cave Historical
and Cultural Reserve. It has been proved that the
composition on the canvas, which received from the
previous researchers the name “The phenomenon of
Christ to two disciples on the road to Emmaus”, is
more correctly to name “The Savior gives the apostles
power to heal the sick” taking into account the context
(the location along with the icons “The Sacrament of
Chrismation” and “The Sacrament of Christening”, as
well as the inscription on the frame “The Sacrament of
Gentile Evangelism”). This name corresponds the deep
symbolism and content of both the plot and the events.
The direct stylistic analogue of the icon “The Descent
of the Holy Spirit on the Apostles” is the icon “The
Protection of the Most Holy Theotokos” from the
Assumption Cathedral of the city of Novgorod-Siversky
(KTV 135/3, the National architectural and historical
reserve “Ancient Chernigov”), which can be attributed
to earlier works of this author. The authorship is
established on the peculiarities of the individual
manners of the author, inclined to the image of a special
type of faces, as well as the use of colored assistant
and gold-plated writing, made with creative gold on
clothing. The icon “Healing the bleeding woman” and
the icon “Resurrection of Christ” shall be considered
as monolithic (with regard to the style) diptych. The
author who wrote these canvases has peculiarities in
the creative handwriting, in particular, he uses such
methods as the ﬁnest contour with black paint of faces,
feet, and hands; a kind of “mirror” in the features of
faces.
As for the iconography of the laurel composition
“Resurrection of Christ”, the visual primary source was
probably the engraving of the painting by Francesco
Giovanni Romanelli “Ap. St. John and St. Peter in the
Tomb of Christ” (1640). Therefore, it is possible to
clarify the name of the laurel composition as “Apostles
Peter and John near the Holy Sepulcher”. The text basis
for the creation of these compositions was the liturgical
reading of the last chapters of the Gospels (eng. 63,
verses 20: 1, 10, 39, Lk 8: 41, 56), literally “fused”
together with fragments of Genesis: 18), the Prophecies
of Jeremiah (Chapter 11, Articles 18–23, Chapter 12,
Articles 1–15), the Gospel of John (John 6:54), the texts
of the Acts of the Apostles (Acts 1:14). All considered
compositions are interesting from the iconographic
point of view: the icon painters, striving to illustrate
marginalized verbal primary sources, create, in essence,
a new ﬁne canon. The colorful integrity of the ensemble
is achieved by a layer of imprimatura, which is present
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in the pictorial structure of each composition and has
a bright brown color, warm in tone. Despite on the new
technique for icon painting, the painting does not lose
formal connection with the art of the previous time by
traditional icon painting, while preserving a number of
its characteristic features, in particular types of faces,
colored assistants and spaces, cotyledons, silver leafs,
colored varnishes or inscriptions that imitate the Greek
paleography. During visual, optical and technological
studies, the following features of the structure of
the paintings were discovered: the basis – is a thin
canvas, which has a ﬁne-grained texture of a dense
linen weave, and consists of two or three parts, which
are sewn together. The soils of icons are of a singlelayer, in a brilliant light colour, and hand-drawn in two
tricks. A ﬁller of the lower grounding mass (lighter) –
chalk; ﬁller of the upper grounding mass (darker) –
chalk, vichry, black coal; the binder of both grounding
masses – animal glue. The painted layer of the icon
is thin, smooth, and eventually became transparent,
on an oilseed leaf. The physico-chemical analysis of
the samples of the paint layer revealed the following
pigments: lead white, containing impurities of silver (in
the basis of white colour in all compositions), the Berlin
azure (in the basis of blue colour in the compositions
“Healing a bleeding woman”, “Meeting of Abraham
and Melchisedec”, “The Descent of the Holy Spirit
on the Apostles”), indigo (blue in the painting “The
phenomenon of Christ to two disciples on the road to
Emmaus”), the blue copper smalt pigment (blue in the
icon of the Resurrection of Christ), the ravine of the
green copper pigment (green colour) and the cinnabar,
red organic, red in Ocher (red colour) – a pigment that
is found in all compositions. The binder of the paint
layer is oil; fragments of the cover layer of oil-resin
varnish were found on the author’s painting. Similar
features of the canvas and soils, the composition of
pigments, the composition of the coating layer of
varnish conﬁrm the dating of canvases (1734–1735).
Conclusions. Thus, according to the results of a
comprehensive study of the style, iconography,
techniques, and technologies of the icons on the reverse
side of the iconostasis of the Trinity Gate Church of
the Kyiv Pechersk Lavra, it is possible to state the
following: the process of splitting and transformation
of the Byzantine tradition, which continues in the icon
painting of the Kievan Pechersk Lavra since the end of
the XVII and throughout XVIII century is possible to
observe in its entirety precisely in the ensemble of the
iconostasis of the Trinity Gate Church. This tendency
is particularly reﬂected in iconography, stylistics,
technique, and technology of icons on the reverse side
of the iconostasis, performed on canvas.
Keywords: icons, iconostasis, iconography, style,
technique, technology, Kiev Pechersk Lavra, Trinity
Gate Church.

Постановка проблеми. Іконостасу Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври
присвячена доволі велика кількість публікацій.
Отже, зібрано великий описовий та архівний матеріал (Ф. Уманцев [26], А. Кондратюк [7, с. 18–
20, 244–248], Я. Литвиненко [8, с. 82–85]), визначена так би мовити богословська програма й
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інтерпретовані окремі іконографічні нюанси деяких сюжетів (Л. Міляєва [10], О. Лопухіна [9],
О. Пітателєва [13; 14; 15; 16; 17]), виділені декілька груп ікон, об’єднаних за схожістю «авторського письма» (О. Пітателєва), окреслена проблематика подальших досліджень (А. Кондратюк
[5; 6], О. Пітателєва [15, с. 104–115]). Але дослідники не розглядають комплексно особливостей іконографії, стилістики, живописної техніки
та технології саме ікон на полотні зі зворотного
боку іконостаса.
Тому актуальність даної публікації полягає в
тому, щоб із залученням літературних джерел, іконографічного матеріалу, натурного опрацювання
творів поглибити знання про іконопис Києво-Печерської Лаври першої третини XVIIІ століття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ікони на полотні — «Воскресіння Христове»
(інв. № КПЛ-ПА-183), «Зцілення жінки кровоточивої» (інв. № КПЛ-ПА-184), «Розп’яття»
(інв. № КПЛ-ПА-185), «Зустріч Авраама та Мелхиседека» (інв. № КПЛ-ПА-186), «Зішестя Святого Духа на апостолів» (інв. № КПЛ-ПА-177),
«Явлення Христа двом учням на дорозі в Еммаус» (інв. № КПЛ-ПА-178) — зберігаються у
фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (далі — НКПІКЗ).
Згідно із записом (1976 р.) в «Інвентарній книзі
обліку групи зберігання пам’яток архітектури»
(далі — «Інвентарна книга…»), ікони надійшли
до музею 1976 року з Троїцької надбрамної церкви, де перебували на зворотній стороні іконостаса. У тій самій «Інвентарній книзі…» ікона
«Зішестя Святого Духа на апостолів» названа
як «Таїнство миропомазання», а ікона «Явлення
Христа двом учням на дорозі в Еммаус» як «Таїнство єлеєосвячення» за їх місцем розташування в рамах. Поруч із назвами ікон «Розп’яття»,
«Воскресіння Христове», «Зустріч Авраама та
Мелхиседека», «Зцілення жінки кровоточивої»
стоїть примітка «вівтарна частина». Одночасно з
картинами на музейний облік було взято рами з
поліхромним різьбленням і орнаментом, що знаходилися в тій же вівтарній частині і що записані
як «рама центральна від картини зі звороту іконостаса Троїцької надбрамної церкви». Кожна рама
складається з двох частин: рама з написом «Таїнство хрещення» (верхня) і «Таїнство священства»
(нижня) (КПЛ-СК-553, центральна частина),
«Таїнство миропомазання» (верхня) і «Таїнство
покаяння» (нижня) (КПЛ-СК-554, ліва частина),
«Таїнство єлеєосвячення» (верхня) і «Таїнство
шлюбу» (нижня) (КПЛ-СК-555, права частина),
рами (верхня й нижня) без написів (КПЛ-СК-556,
бокова частина), рами з написами «Петр внийде
во гроб виде ризы едине лежащя и сударь иже

на главе его не с ризами лежащя. Глава 20, зачало 63» (верхня) і «Ризе Христовой прикоснуся
жена кровоточивая иста токе крови ея» (нижня)
(КПЛ-СК-557, бокова частина).
Тобто відповідно до записів в «Інвентарній
книзі…» можна ідентифікувати наступні рами
й картини та їх місце розташування. Полотнам
«Зішестя Святого Духа на апостолів» і «Явлення
Христа двом учням на дорозі в Еммаус» відповідають рами з написами «Таїнство миропомазання» і «Таїнство єлеєосвячення»; перебували вони
у центральній частині вівтаря, обабіч рами з написом «Таїнство хрещення». Полотнам «Воскресіння Христове» і «Зцілення жінки кровоточивої» відповідають обрамлення з написами «Петр
внийде во гроб виде ризы едине лежащя и сударь
иже на главе его не с ризами лежащя. Глава 20,
зачало 63» та «Ризе Христовой прикоснуся жена
кровоточивая иста токе крови ея»; їх місце розташування вказується як бічна частина вівтаря.
О. В. Пітателєва у статті «Ікони зворотного
боку іконостаса Троїцької церкви як відображення специфіки храмової програми» [13] з посиланням на монографію Ф. Уманцева також надає
інформацію про місцеперебування композицій
«Зустріч Авраама та Мелхиседека» у жертовнику, а «Зцілення жінки кровоточивої» і «Воскресіння» у дияконнику [13, с. 467–468]. Обираючи
метод «…уявної гіпотетичної реконструкції»,
авторка пов’язує рами від картин із полотнами:
«Таїнство миропомазання» (рама з написом) та
«Зішестя Святого Духа на апостолів» (композиція на полотні), «Таїнство священства та єлеопомазання» (рама з написом) та «Явлення Христа
двом учням на дорозі в Еммаус» (композиція на
полотні) [13, с. 468]. Далі за текстом О. Пітателєва намагається позначити місце розташування
ікон у вівтарному просторі за допомогою тлумачення назв, розкриваючи «багатозначні підґрунтя» і розставляючи «художньо-смислові акценти». У статті «Іконостас Троїцької надбрамної
церкви. Богословська програма та її художнє
втілення» (2004) [15] О. Пітателєва доходить висновків, що «…домінуючу роль у програмі зворотного боку Троїцького іконостаса відігравали
сім таїнств, представлені художниками лаврської
майстерні на великих полотнах. Вони поєднувалися рамами у кілька груп, поряд з іншими полотнами…» [15, с. 110–111]. Порівнюючи картини між собою, авторка повідомляє, що полотна
зі зворотного боку іконостаса «…розкішною
пейзажною фантазією об’єднують у загальну
групу “Зустріч Авраама з Мелхиседеком”, “Зцілення жінки кровоточивої” та “Воскресіння”.
У полотнах “Таїнство Миропомазання” (мається
на увазі “Зішестя Святого Духа на апостолів”. —
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О. Р.) та “Таїнство священства й єлеосвячення”
(тут — “Явлення Христа двом учням на дорозі
в Еммаус”. — О. Р.) …розходжень не менше,
ніж подібностей. Тому художників, що їх виконували, можна вважати різними» [15, с. 113].
У статті тої самої авторки «Іконостаси двох церков Києво-Печерської лаври та їх зворотні боки.
Передумови виникнення і тематичні паралелі»
(2006) [14] наводиться (щодо ікон на полотнах зі
зворотного боку іконостаса Троїцької надбрамної церкви) та ж інформація, що і в попередніх
статтях: про місцеперебування композицій «Зустріч Авраама та Мелхиседека» у жертовнику, а
«Зцілення жінки кровоточивої» і «Воскресіння»
в дияконнику, а також про домінуючу концепцію зворотної сторони іконостаса — ідею семі
церковних таїнств [14, с. 156–157]. Додатково
розглянуті полотна зі зворотних боків іконостасів Андріївської та Хрестовоздвиженської церков у Києві [14, с. 156–159, 160–164]. У статті
Р. І. Качана та Я. В. Литвиненка «Реконструкція
зворотного боку іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври» (2017)
«…була здійснена віртуальна спроба поєднати
рами та ікони» [4, с. 241]. До тексту статті додаються ілюстрації «Рама з іконами (“Розп’яття”,
“Зустріч Авраама та Мелхиседека”. — О. Р.), що
містилася з боку дияконника» [4, с. 241, іл. 3] та
«Рама з іконами (ті ж самі “Розп’яття” та “Зустріч
Авраама та Мелхиседека”. — О. Р.) в інтер’єрі
храму (з боку жертовника)» [4, с. 242, іл. 4]. За
словами авторів, «…для з’ясування повної картини знову-таки віртуально розмістили рами з іконами в інтер’єрі храму» [4, с. 241]. Таким чином,
певною мірою вирішені питання походження,
місцерозташування та музейного побутування
пам’яток. Згідно з написами на рамах та розташуванням як рам, так і полотен проговорено очевидну концепцію ансамблю зворотного боку іконостаса («Сім таїнств»).
Метою даної роботи є комплексний мистецтвознавчий і техніко-технологічний аналіз ікон
та виявлення особливостей, властивих лаврському іконопису на полотні першої третини XVIII
століття.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Отже, аналіз стилю та іконографії ікон доцільно
здійснювати з огляду на розташування картин
у рамах з урахуванням написів та розміщення
пам’яток у просторі вівтарного інтер’єру.
Полотна фігурної форми, які в основі мають
форму стрілчатої напіварки (тобто поділеної по
вертикалі) з виступом збоку, серед дослідників
отримали назву «Зішестя Святого Духа на апостолів» і «Явлення Христа двом учням на дорозі
в Еммаус». Картини були розташовані у верх-
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ній частині центральної рами, обабіч композиції
«Таїнство хрещення». Картина «Зішестя Святого
Духа на апостолів» має на рамі напис «Таїнство
миропомазання»; картина, яка отримала назву
«Явлення Христа двом учням на дорозі в Еммаус», — «Таїнство єлеєосвячення».
Композиція на іконі «Зішестя Святого Духа
на апостолів» відрізняється від традиційної іконографії сюжету граничною стислістю. В інтер’єрі
Сіонської світлиці, в центрі, на піднесенні зображена Божа Мати, що сидить, із молитовно складеними перед груддю руками. Погляд Пресвятої
Діви спрямований догори, на розверзнуті небеса,
де панує Дух Святий у вигляді голуба і звідки
ллється сяйво. Богородиця оточена лише чотирма
апостолами: апп. Павло та Іоанн Богослов перебувають праворуч і ліворуч від Марії, апп. Петро
і Андрій — біля підніжжя Її престолу. Апостоли
зображені без німбів, не мають надписань, але
риси їх ликів, іконографія цілком пізнавані. Крім
стислості композиції редакція сюжету вирізняється ще однією істотною деталлю — відсутні
язички полум’я, які замінені променями сяйва,
що не доходять до апостолів, а тануть у мареві
світлиці. До речі, всіма композиційними засобами художник виділяє фігуру Богоматері: Її фігура
розташована точно по композиційній вертикалі
і на узвишші, Її глава оточена великим німбом,
який виконаний у техніці сухозлітки, і з боків від
німба розташовані надписання, нарешті, саме на
Її главу сходить промінь від Святого Духа, виписаний художником особливо ретельно, — хвилястої
форми (на відміну від інших, прямих променів) і
такий, що має щільну, рельєфну фактуру. Тобто, з
огляду на акценти, розташування образотворчих
елементів (зокрема Богоматір — Дух Святий),
можливо говорити про те, що композиція у своїй
основі має певний фрагмент тексту Діянь апостолів, де йдеться про те, що після Вознесіння Господа Ісуса Христа всі апостоли одностайно перебували в молитві, а з ними жінки, Марія, мати Ісуса
(Діян. 1:14) [3]. А зоровий акцент на сходження
благодаті від Духа Святого ілюструє обітницю
Спасителя апостолам: «…а ви […] будете хрещені Духом Святим» (Діян. 1:5). Розташування ікони поруч з іконою «Таїнство хрещення» (втрачена) відповідає також і послідовності священнодій
у православних церковних обрядах: Миропомазання здійснюють безпосередньо після Таїнства
Хрещення [11]. Наступна композиція, яка також
знаходиться поряд із рамою «Таїнство хрещення» (але праворуч), усіма дослідниками називається як «Явлення Христа двом учням на дорозі в
Еммаус» або за написом на рамі — «Таїнство єлеєосвячення». Історія Таїнства сходить до апостолів, які отримали від Ісуса Христа покликання
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до апостольського служіння і владу «зцілювати
хвороби», «багатьох хворих мазали олією і зціляли» (Мр. 6:13) [23]. Водночас із тим покликання
до апостольського служіння потребує освячення
Св. Духом. Ще до Свого вознесіння Спаситель
дав учням обітницю послати від Отця Духа Утішителя: «…ви приймете силу, коли зійде на вас
Дух Святий» (Діян. 1:8). Це справдилося в день
П’ятидесятниці [19, с. 103–112]. Таким чином, у
верхньому регістрі маємо тріаду Таїнств: «Таїнство миропомазання» — «Таїнство хрещення» —
«Таїнство єлеєосвячення», які пов’язані між собою акцентом на прийняття дару Духа Святого.
Послідовність розміщення сюжетів відображає
чинопослідування таїнств і їх обрядову архітектоніку, в яких символічно панує Дух Святий.
Догмат про Святу Трійцю, який відбивається в
підборі сюжетів і послідовності розміщення композицій, відповідає також і престольному (храмовому) святу — події П’ятидесятниці. З огляду
на вищевикладене, назва композиції як «Явлення
Христа двом учням на дорозі в Еммаус» не відповідає за змістом ані програмі верхнього регістру, ані напису на рамі. У розмові з еммауськими мандрівниками Христос пояснював писання
про Нього пророків (Лк. 24:13–29), а за іконографією сюжет відноситься до пасхального циклу
[2, с. 414–423]. У М. В. Покровського композиція
сюжету «Явлення Христа двом учням на дорозі
в Еммаус» описано наступним чином: «…положення трьох осіб, тобто Христа і двох апостолів,
які йдуть від міста і розмовляють» (Лк. 24:13–29)
[18, с. 287]. Як приклад сформованої іконографії
цього сюжету в українському мистецтві можливо
назвати ікону «Явлення Христа учням на дорозі в
Еммаус» зі святкового ряду Жовківського іконостаса (1697–1699) [1]. На іконі з Троїцької церкви
Христос зображений таким, що сидить на камені
та благословляє апостолів Петра і Павла, іконографія яких достатньо пізнавана. Апостоли стоять перед Спасителем, їх руки розкриті назустріч
у жесті прийняття благодаті. На другому плані,
на пагорбі, біля міського муру, відображені сцени
зцілення стражденних апостолами. Подібний за
символікою (але інакший за композицією) сюжет
є в іконостасі (1760–1762) церкви Прп. Феодосія
Печерського на Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври. У церковному описі сюжет має назву «Влада, яка дана Спасителем зціляти недужих», він розташований у цокольному ряді саме
під іконою Христа з місцевого ряду. Між іконами
місцевого та цокольного ряду, на карнизі, в картуші розміщений напис (наведено в адаптованій
орфографії): «недужих, прокажених очищайте,
воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали — даром віддавайте» (Мт. 10:8) [20, с. 46]. Та-

ким чином, описання такого історичного явища,
як отримання апостолами від Ісуса Христа влади «зцілювати хвороби», в Євангелії від Марка
(Мр. 6:13) та від Матвія (Мт. 10:8) стає літературним першоджерелом для виникнення окремого
сюжету в лаврському образотворчому мистецтві,
але відтвореного в різних композиціях. Тому, враховуючи вищевикладене, композицію на полотні
зі звороту іконостаса Троїцької надбрамної церкви, серед попередніх дослідників названу «Явлення Христа двом учням на дорозі в Еммаус»,
коректніше називати «Спаситель дарує апостолам владу зціляти недужих». Дана назва відповідає глибинній символіці й змісту як сюжету,
так і події: апостоли здійснюють Єлеопомазання
владою, яка дана їм Ісусом Христом та яка освячена Св. Духом. Але далі за текстом статті, щоб
не вносити плутанину, буде послуговуватися старою назвою ікони: «Явлення Христа двом учням
на дорозі в Еммаус».
Щодо стилістики, то за манерою полотно
«Зішестя Святого Духа на апостолів» ближче
до традиційного іконопису, хоча зазнає також
впливу «живоподобія». Автор образа був уже
сформованим митцем, тому зберігав особливості більш ранньої (іконної) виучки. До більш
ранніх творів цього автора можна віднести ікону «Покров Пресвятої Богородиці» (КТВ-135/3)
з Успенського собору м. Новгород-Сіверський,
котра нині зберігається у зібранні Національного
архітектурно-історичного заповідника «Чернігів
стародавній» (далі — НАІЗ «Чернігів стародавній») [25, с. 332]. Авторство встановлюється за
особливостями індивідуальної манери майстра,
схильного до зображення особливого типу ликів
(округлих і усмішливих, див. наприклад, обличчя
Богородиці на обох іконах, лик цариці Феофанії
з ікони «Покрова…» і лик ап. Іоанна Богослова
на лаврській іконі), а також використанням кольорових асістів і золотопробельного письма,
виконаних твореним золотом на одязі (див. одяг
апп. Павла й Андрія на іконі «Зішестя Святого
Духа на апостолів» і одяг св. Романа Сладкоспівця і Андрія заради Христа юродивого з ікони
«Покров Пресвятої Богородиці»).
Ікона «Зцілення жінки кровоточивої» схожа
з іконою «Зішестя Святого Духа на апостолів» у
декоративній обробці одягу (кольорові асісти і золотопробельне письмо), а також прагненням до
психологізму; але в цій композиції іконописець
більш зосереджений на пластичній передачі ликів. У цьому полотні художник вільно компонує
фігури в групи, а самі групи розміщує в просторі
досить впевнено. Оптичним і композиційним центром картини є цезура, тобто поділ між простягнутими назустріч руками Христа, що обернувся,
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і жінки, що зцілилася; цезура, яка містить у собі
діалог «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла
тебе!» (Μт. 9:18–26; Мр. 5:22–43; Лк. 8:41–56). На
авансцені розміщені дві головні постаті: Христос
і смілива жінка; на другому плані, праворуч —
група апостолів, ліворуч — вбитий горем Іаір із
«…деякими з народу», що тримає Христа за одяг.
Художник намагається передати настрій кожного з персонажів, гранично підкреслюючи і його
жестом, і виразом обличчя його індивідуальність.
Пейзажний простір із розлитим у ньому спокоєм
додатково відтіняє динаміку руху. За манерою
дуже подібні між собою і становлять монолітний
за стилем диптих полотна «Зцілення жінки кровоточивої» та «Воскресіння». До особливостей
творчого почерку майстра, який писав ці полотна, належать такі методи, як найтонший контур
чорною фарбою облич, стоп і кистей рук; подібність у рисах ликів (див., наприклад, лик ап. Іоанна Богослова на обох картинах, «дзеркальність» ликів Христа та кровоточивої, Іаіра й
апостола); застосування прийому торцювання
пензлем у зображенні листя на деревах. Іконографічний аналог композиції «Зцілення жінки кровоточивої» в українському церковному мистецтві
того часу бачимо у святковому ряду Жовківського іконостаса (1697–1699) [1]. Щодо іконографії
лаврської композиції «Воскресіння Христове», то
візуальним першоджерелом слугувала, вірогідно, гравюра з картини Франческо Джованні Романеллі «Апп. Іоанн і Петр у гробниці Христа»
(1640, Los Angeles County Museum of Art) [27].
В українському та російському церковному мистецтві подібна композиція у складі багатофігурних композицій пасхального циклу зустрічається
досить рідко, не раніше XVII століття, і має назву
«Апостоли Петро та Іоанн біля Гробу Господнього» [12]. Полотна «Зцілення жінки кровоточивої»
та «Воскресіння Христове» за розмірами й тематикою відповідають обрамленням із написами
«Ризе Христовой прикоснуся жена кровоточивая иста токе крови ея» (полотно «Зцілення жінки кровоточивої») та «Петр внийде во гроб виде
ризы едине лежащя и сударь иже на главе его не с
ризами лежащя. Глава 20, зачало 63» (відповідно
полотно «Воскресіння Христове»). Написи на рамах є цитатами з недільних євангельських зачал.
Таким чином, основою для створення цих композицій стали богослужбові читання з останніх глав
Євангелій (Зачала): «Воскресіння Христове» (або
«Апостоли Петро та Іоанн біля Гробу Господнього») — Євангеліє від Іоанна, зачало 63 (Ін. 20:1–
10), «Зцілення жінки кровоточивої» — Євангеліє
від Луки, зачало 39 (Лк. 8:41–56).
Дещо архаїчна лінія в іконописі цього ансамблю представлена такою пам’яткою, як ікона
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«Зустріч Авраама та Мелхиседека». Структура
композиції є гранично простою: на першому плані
зображений Мелхиседек (праворуч, з точки зору
глядача) у вбранні старозавітного первосвященика, який правою рукою подає Аврааму хліб, а в лівій тримає сосуд з вином. Авраам (відповідно ліворуч) у військовому вбранні приймає хліб лівою
рукою, а праву тримає перед грудьми, розкритою
долонею назовні. Таким чином, оптичним, композиційним і смисловим центром картини стає
зображення хліба і двох коштовних глеків, які
розташовані точно по вертикалі, під ним. Воєначальник за спиною Авраама символізує військо;
два багато прикрашених глеки — срібний і золотий — між Авраамом і Мелхиседеком означають
десятину від здобичі. Дія розгортається на тлі
просторового пейзажу з білокам’яним містом на
горизонті, розлогими пагорбами і повноводною
рікою. У правому верхньому куті розташований
докладний напис, що пояснює подію (наведено
в адаптованій орфографії): «Восретение Аврааму Мелхиседек царь салимский изнесеши хлеб
и вино бияше бо священик бога вышнего Бытия
глава 14». Церква тлумачить цей епізод із старозавітної історії як прообраз Євхаристії [24]. У цілому композиція має традиційну іконографію,
вирізняється деякою статикою і скутістю постатей, іконописець використовує художні прийоми,
які характерні для лаврського іконопису: пильність до деталей краєвиду, велемовні написи —
коментарі до зображення, живопис кольоровими
лаками по сухозлітці та сріблу (вбрання Авраама
і Мелхиседека).
Полотно «Розп’яття» являє собою лаконічну композицію і є продовженням євхаристичної
теми, але вже новозавітної. Тло композиції являє
собою архітектурний об’єм вівтарної ніші — апсиди, відтвореної живописними засобами в техніці гризайль. Конху апсиди та її стіну розділяють
профільований карниз і гірлянда з плодів інжиру,
що розташована вздовж карнизу. Усередині ніші
встановлений престол на левових лапах, у котрі
вкладено по яблуку; престол накритий оксамитовим драпіруванням із золотою облямівкою. Серед
престолу розміщений хліб, у який поставлений
дерев’яний Хрест із Розп’ятим. Тіло Спасителя покрито безліччю краплинок кривавого поту.
Біля підніжжя Хреста на повну ширину апсиди
накреслений напис: «приидите древо вложим
в хлеб его сей есть хлеб животный сошедший
с небесе». Нижче, уздовж краю престолу і так
само на всю ширину апсиди, нанесений іще один
напис: «сей на крестном престоле жертва положися его же Бог прогневан зело умилися». Основою для напису стали літературно перероблені та
«сплавлені» між собою фрагменти пророкування
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Єремії (Єр. 11:18–23; 12:1–15) що їх читають на
Страсній седмиці у Великий четвер на першому
часі, та Євангеліє від Іоанна (Ін. 6:54).
Усі розглянуті композиції є достатньо новаторськими з іконографічної точки зору. Іконописці, прагнучи гранично ілюструвати словесні
першоджерела: Діяння апостолів — «Зішестя
Святого Духа на апостолів», «Явлення Христа
двом учням на дорозі в Еммаус» (уточнена назва — «Спаситель дарує апостолам владу зціляти
недужих»), Зачала — «Воскресіння Христове»
(уточнена назва — «Апостоли Петро та Іоанн
біля Гробу Господнього»), «Зцілення жінки кровоточивої» або догмати (Таїнство Євхаристії) —
«Розп’яття», «Зустріч Авраама та Мелхиседека»,
створюють, по суті, новий образотворчий канон.
Подібне розмивання іконографічних традицій
стало звичайним явищем у лаврському іконописі
першої третини XVIII століття.
Стилістика ікон досліджуваного ансамблю цілком самостійна, але в багатьох деталях
віддзеркалює особливості художніх смаків свого часу. Наприклад, характерними є такі деталі, як використання в картинах пейзажу з
білокам’яними містами, розлогими пагорбами,
повноводними ріками, пишною рослинністю та
екзотичними деревами. Театральність поз, ефектні жесті, намагання фіксації психоемоційного
стану персонажа відображають основні особливості стилю бароко. Варто відзначити колористичну єдність у живописі ікон. Подібний ефект
досягається шаром імприматури, який присутній
у живописній структурі кожної композиції і має
світлий коричневий колір, теплий за тоном. Імприматура безпосередньо бере участь у тональному рішенні картин. Її коричнева тональність
вступає в оптичну взаємодію з фарбами різної
щільності, що створює хроматичні контрасти, які
впливають на кольоровий тон живописних шарів.
Наприклад, напівкриючий шар білил у зображенні неба й води (у пейзажах) і архітектури (композиція «Розп’яття») набуває холодно-блакитний
тон. У «Розп’ятті» крім коричневої імприматури
присутній і підмальовок краплачного кольору.
Краплачний підмальовок, вступаючи в контрастну взаємодію з фарбовим шаром сірого кольору
в живописі архітектури та тіла Христа, утворює
багату тональну шкалу холодних відтінків: бузково-коричневих у тіні, синюватих у півтонах і голубуватих на світлі. Таким чином, майстри тою чи
іншою мірою досягають послідовного конт-расту,
що викликає в глядача відчуття глибини, об’єму,
пластики. Кольорову домінанту в полотнах
створює комбінація насиченого синього і червоного кольорів, що доповнена зеленим і білим.
Червоні кольори візуально активують холодну

гаму — сині та зелені відтінки. Цей контраст
створює емоційний рух кольорів, а взаємовплив
протиставлених кольорів створює відчуття внутрішньої експресії образу. При цьому живопис
не втрачає формального зв’язку з мистецтвом
попереднього часу — традиційним іконописом,
зберігаючи низку його характерних ознак, зокрема типи ликів («Зішестя Святого Духа на апостолів», «Явлення Христа двом учням на дорозі
в Еммаус»), кольорові асісти і пробіли («Зішестя Святого Духа на апостолів», «Зцілення жінки
кровоточивої»), сухозлітку, сусальне срібло, кольорові лаки у виконанні німбів та деталей («Зустріч Авраама та Мелхиседека») або надписання,
що наслідують грецьку палеографію («Явлення
Христа двом учням на дорозі в Еммаус»).
У процесі візуальних, оптичних і технікотехнологічних досліджень були виявлені наступні
особливості структури картин: основа — полотно, тонке, що має дрібнозернисту фактуру, щільного полотняного плетення, складається з двох
або трьох частин, які зшиті між собою. Ґрунти
ікони одношарові, світло-брунатного кольору, нанесені вручну в два прийоми. Наповнювач нижньої ґрунтувальної маси (світлішої) — крейда;
наповнювач верхньої ґрунтувальної маси (темнішої) — крейда, вохри, чорна вугільна; в’язиво
обох ґрунтувальних мас — тваринний клей. Фарбовий шар ікони — тонкий, гладкий, що з часом
став прозорий, на олійному в’язиві. Із живопису
були відібрані мікропроби фарбового шару. Фізико-хімічний аналіз цих проб виявив наступні
пігменти: свинцеві білила, що містять домішки
срібла (в основі білого кольору всіх композицій),
берлінську лазур (в основі синього кольору в композиціях «Зцілення жінки кровоточивої», «Зустріч
Авраама та Мелхиседека», «Зішестя Святого Духа
на апостолів»), індиго (синій у картині «Явлення
Христа двом учням на дорозі в Еммаус»), синій
мідний пігмент — смальту (синій в іконі «Воскресіння Христове»), яр-мідянку — зелений мідний
пігмент (зелений колір) та кіновар, червону органічну, червону вохру (червоний колір) — пігменти, які виявлені в усіх композиціях. Аргументованим доказом для датування досліджуваних творів
є так звані атрібутаційні пігменти — пігменти, що
мають чіткі часові й територіальні межі застосування в живописі. У нашому випадку такими пігментами є сині: смальта, індиго і берлінська лазур.
В’язивом фарбового шару є олія; на авторському
живописі виявлено фрагменти шару олійно-смоляного лаку. Виявлені тип полотна і ґрунтів, склад
пігментів, склад покривного шару лаку, характерні для пам’яток із лаврським походженням з кінця
XVII — протягом першої третини XVIII століття
[21; 22].
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Іл. 1. Зішестя Святого Духа на апостолів (ліворуч);
Явлення Христа двом учням на дорозі в Еммаус
(Спаситель дарує апостолам владу зціляти недужих)
(праворуч). Ікони. Полотно, олійна техніка, сусальне
золото, 1734–1735 рр. Зворот іконостаса Троїцької
надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври.
НКПІКЗ, КПЛ-ПА-177, КПЛ-ПА-178
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Іл. 2. Воскресіння Христове (Апп. Іоанн і Петр у
гробниці Христа). Ікона. Полотно, олійна техніка,
1734–1735 рр. Зворот іконостаса Троїцької
надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври.
НКПІКЗ, КПЛ-ПА-183

Іл. 3. Зцілення жінки кровоточивої. Ікона. Полотно,
олійна техніка, 1734–1735 рр. Зворот іконостаса
Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської
Лаври. НКПІКЗ, КПЛ-ПА-184

Іл. 4. Розп’яття. Ікона. Полотно, олійна техніка,
1734–1735 рр. Зворот іконостаса Троїцької
надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври.
НКПІКЗ, КПЛ-ПА-185

Іл. 5. Зустріч Авраама та Мелхиседека. Ікона. Полотно,
олійна техніка, сусальне золото, кольорові лаки,
1734–1735 рр. Зворот іконостаса Троїцької надбрамної
церкви Києво-Печерської Лаври. НКПІКЗ, КПЛ-ПА-186
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Процес розщеплення та трансформації візантійської традиції, який триває в іконописі Києво-Печерської Лаври вже з кінця XVII і протягом
усього XVIII століття, можливо спостерігати у
всій повноті саме в ансамблі іконостаса Троїцької
надбрамної церкви. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в іконографії, стилістиці, техніці
й технології ікон зі зворотного боку іконостаса,
виконаних на полотні.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що
за результатами комплексних стилістичних та техніко-технологічних досліджень виявлені особливості стилю, іконографії, техніки та технології ікон
на полотні зі зворотного боку іконостаса Троїцької
надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври.
Висновки. Виявлені особливості стилю, іконографії, техніки та технології ікон на полотні зі
зворотного боку іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври дають змогу
стверджувати, що досліджувані пам’яткі являють
собою тип станкової релігійної картини, який
остаточно сформувався. У виконаних на полотнах, за технікою та технологією станкової картини
оповідних, з акцентом на жанровість творах переважає пластично-просторовий підхід. Світлотінь
і техніка олійного живопису використовуються,
щоб дати об’єм, колір, щоби посилити вагомість,
матеріальність зображуваних речей. Тривимірний
простір уже мислиться як живописна форма. Особливо ясно та переконливо це пластичне відчуття
передається в ликах апостолів, які вже здобули
«життєподібність», а також у зображенні архітектури на картині з «Розп’яттям». Тут характеристика архітектурної маси, об’єму, простору виводить
сприйняття архітектурних форм далеко за межі
площинної декоративності. Художник прагнув до
ілюзорного ефекту, і йому це вдалося.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є розгляд пам’яток лаврського
іконопису кінця XVII — початку XIX ст. у хронологічній послідовності, а також систематизація
матеріалу, на базі якого можна буде дослідити і
зробити типологічні узагальнення й практичні зауваження щодо питання особливостей складання
лаврської іконографії та стилістики цього періоду.
Фізико-хімічні дослідження проб фарбового
шару і ґрунту проведені завідувачем відділу фізико-хімічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру України
(ННДРЦУ) В. О. Распопіною.
Автор статті висловлює подяку І. Ю. Івакіній, завідувачу науково-дослідного сектора збереження пам’яток образотворчого мистецтва, книг
і документальних матеріалів відділу фондово-наукової роботи НКПІКЗ за сприяння в проведенні
дослідження.
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