
Волинська ікона «Преображення ГосПоднє»  
середини ХVіі століття зі збірки національноГо  
музею народної арХітектури та Побуту україни  

В контексті розВитку іконоГрафії сюжету

Любов Бурковська

Ікона «Преображення Господнє» се-
редини ХVІІ ст. зі збірки Національного 
музею народної архітектури та побуту 
(далі – НМНАП) походить з Волинської об-
ласті 1. До музейної збірки вона потрапила 
в 1972 році. Реставрацію твору здійснив 
1985 року в Київському державному ху
дожньому інституті (нині – Національна 
академія образотворчого мистецтва і архі-
тектури) С. Глущук.

Преображення Господнє – один із два-
надцяти празників церковного року, що 
припадає на 6 (19) серпня. Описи міс-
тичної події, що сталася на горі Фавор 
з Ісусом Христом і апостолами Петром, 
Іоанном і Яковом, подають три євангеліс-
ти [Лука 9, 28–36; Марко 9, 2–9; Матвій 17, 
1–93]. Згідно з євангельськими оповідями, 
Христос разом з обраними учнями зійшли 
на гору Фавор. Під час молитви Христа 
«обличчя Його засяяло, наче сонце», 
«ризи ж Його були білі, як сніг» [Мт. 17, 2] 
і йому явилися пророки: по правиці – Ілля 
як уособлення всіх пророків, що говорили 
про Месію, а ліворуч – Мойсей зі скрижаля-
ми Завіту, втіленням якого став Христос 2. 
Водночас прозвучав голос Бога Отця: «Це 
Син Мій улюблений, що Його Я вподобав. 
Його слухайтеся!» [Мт. 17, 5]. Вражені ди-
вом і під впливом могутнього голосу, що 
лунав з небес, апостоли впали ниць, не в 
силах споглядати фантастичне світло, яке 
променіло від учителя [Мт. 17, 6]. Отже, під 

час цієї містичної події, як і в Хрещенні, 
було засвідчено богосинівство і месіанську 
обраність Ісуса Христа 3. 

Свято Преображення запроваджено в 
ІV ст., святкові канони укладено в VIII ст. 
Козьмою Маюмським та Іоанном Да мас  
кіним 4. Преображення за хронологією пе-
редувало страсним мукам і смерті Спа
си теля, щоб, за словами з канону, вірую-
чі осягнули добровільність його хресної 
жертви за людський рід 5. Святкування 
Преображення, що сталося напередодні 
Пасхи в чині богослужінь було перенесене 
на 6 серпня через перенасиченість церков-
них відправ під час Великого посту і перед-
пасхального кола 6. 

Композиція «Преображення Господнє» – 
один з найскладніших за семантикою сю-
жетів християнської іконографії. Таємнича 
по дія Преображення символізує єднан-
ня людини з Богом, обожнення людської 
плоті. Вплив «нетварного світла» – боже-
ственної енергії на людську плоть Христа – 
сприймався християнською традицією як 
запо рука майбутнього преображення люд-
ства, що і було покладено в основу вчення 
про воз з’єднан ня людини з Богом 7. Згідно 
з християнськими догматами, досягнення 
цього стану можливе для людини лише 
за посередництва Божої Благодаті, шля-
хом просвітлення душі й проходження 
етапів покаянняочищення та навернення
перетворення.
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У статті досліджено волинську ікону «Преображення Господнє» середини ХVІІ ст. зі збірки Націо наль
ного музею народної архітектури та побуту; проаналізовано особливості семантики теми та стилю  
ікони, а також простежено шляхи формування іконографії сюжету в контексті візантійського та давньо
го українського мистецтва.
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The Volyn midseventeenth century icon “Transfiguration of Christ” from the collection of National Museum 
of Folk Architecture and Life of Ukraine affiliated to National Academy of Sciences is examined in the article. 
Author analyzes features of the semantics of the icon theme and style, and also traces the path of shaping of 
he theme iconography in the context of Byzantine and ancient Ukrainian art.
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Неземна Слава преображеного Спаси
теля вказує також на його друге пришес-
тя та утвердження Божого Царства, де 
«праведні засяють, як сонце» [Мт. 13:43], 
а природа, за словами Іоанна, змі-
ниться: «побачив я небо нове і землю 
нову» [Од. 21:1] 8. 

Концепція одного з найважливіших у 
християнській естетиці понять про фавор-
ське світло була розроблена Григорієм 
Паламою (1296–1359). Фаворське світло, 
яке осяяло Спасителя в Преображенні, 
у традиції православного богослов’я 
сприймалося як знак передачі божествен-
ної енергії людині, оскільки Христос у 
Преображенні мав людську плоть 9. Тема 
Преображення набула виняткової попу-
лярності в мистецтві ХІV ст. у зв’язку з ак-
тивними суперечками ісихастів та їх опо-
нентів про природу фаворського світла. 
У цей період вона наповнилася глибокою 
змістовністю та отримала набагато дина-
мічніше композиційне трактування, аніж 
те, що давали в мистецтві ХІ–ХІІ ст. 

Ірреальний характер теми Преображен
ня визначив шляхи формування її іконо-
графії. Композиція Преображення є чи не 
наймістичнішою серед зображень христи-
янського мистецтва, складний догматичний 
зміст зашифровано у кожному її мотиві, у 
кожній деталі. Мойсея та Іллю – символів 
закону Старого Завіту і пророків – змальо-
вано на манер патріархів: похилого віку, з 
бородами 10. У руках Мойсея – скрижалі, а 
Христос тримає білосніжний сувій. Це той 
самий старозавітний Закон але «преобра-
жений благодаттю», що підтверджують сло-
ва Христа в Євангелії від Матвія: «Не ду-
майте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків 
прийшов, – Я не руйнувати прийшов, але 
виконати» [Мт. 5, 17].

Своєрідна форма мандорли навколо 
преображеного Христа, що складається 
з трьох сфер і променистого сяйва, була 
символом триєдності божества. Іконописці, 
змальовуючи ореол, компонували мандор-
лу з трьох елементів та відводили від неї 
три промені, підкреслюючи цим положен-
ня про те, що фаворське світло було при-
таманне трьом ликам Трійці 11. Існує думка, 
що ідея фаворського світла і композиція 

Преображення інспірували появу ікони 
«Спас у Славі» 12. 

Перші візуальні втілення сюжету Пре
ображення подавали у дусі символікоале
горичних зображень ранньохристиянського 
мистецтва. Зображення, виявлені в розпи-
сах Равени та в мозаїках вівтарної апсиди 
СанАполлінаріоінКлассе VІ ст. 13, розгля-
дають як найдавніші версії композицій на 
тему Преображення. Тут, у верхній частині, 
у центрі відтворено хрест у колі зірок, оба
біч хреста – пророки Мойсей та Ілля, над 
хрестом – десниця БогаОтця. У нижній 
частині зображено гору Фавор (вкрита де-
ревами скеляста гряда) і трьох агнців, які 
уособ люють апостолів.

Приклад уже цілком антропоморфно-
го зображення композиції «Преображення 
Господнього» зберігся на релікварії IV ст. 
(так званій «Лінсанотеці із Бресгії»), зробле-
ному у формі хреста із рельєфною вставкою 
зі слонової кістки 14. На цій пам’ятці Христа 
зображено в молодому віці, а обабіч ньо-
го – дві постаті безбородих чоловіків, над 
якими з неба опускається благословляюча 
«десниця Господня», неподалік – апосто-
ли, які попадали ниць. Подібні композиційні 
версії цієї сцени є на мозаїці церкви Святої 
Катерини на Синаї (565–566) та на візантій-
ській іконі в Луврі 15. 

У християнському мистецтві здавна іс-
нували дві основні іконографічні редакції 
композиції Преображення – розгорнута і 
скорочена. У розгорнутій змальовують не 
тільки головних дійових осіб події (Христос 
у мандорлі, пророки Мойсей та Ілля, апос-
толи), але й сходження Христа з учнями 
на гору і спуск з Фавору. Двічі повторювані 
групи апостолів трапляються в пам’ятках 
візантійського кола з ХІІІ ст. 16 Оскільки те-
мою бесіди пророків з Христом був його 
«відхід» – жертовна смерть на хресті, у 
розгорнутій редакції Преображення вба-
чають алюзію на старозавітне сходження 
Авраама з Ісаком на гору Морив, щоб здій-
снити жертвоприношення 17. 

Важливо зазначити, що на початково-
му етапі формування іконографії сюжету 
домінували горизонтально орієнтовані за 
будовою композиції, які зазвичай подава-
ли зображення Христа, що стоїть на поло-
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гому пагорбі. Саме такі вирішення харак-
терні для ранніх візантійських пам’яток 18. 
Яскраво виражене горизонтальне вирі-
шення композиції «Преображення» має 
ряд візантійських пам’яток ХІІ ст. з мо-
настиря Святої Катерини на Синаї – зоб
раження сюжету на епістилії 19 та ікона 
«Преображення» 20. Такого самого типу 
композицію бачимо на мініатюрі кінця 
ХІІІ ст. з Євангелія Паризької національ-
ної бібліотеки 21. Композиційні схеми, ство-
рені відповідно до ранньої візантійської 
іконо графічної традиції, демонструють ви-
датні пам’ятки Київської Русі – клеймо із 
захід них врат (1227–1237) собору Різдва 
Бого ро диці в Суздалі (Суздальські золо-
ті врата) 22 та мініатюра «Преображення» 
[арк. 36 зв. 101] з Київського Псалтиря 
1397 року (Держав на публічна бібліотека, 
СанктПетербург).

Водночас на ще одному візантійському 
епістилії кінця ХІІ ст. 23 з монастиря Святої 
Катерини збереглося зображення преоб-
раженого Христа з пророками на широко-
му пласкому високому плато, де маленькі 
постаті апостолів змальовано біля його під-
ніжжя, отже, можна припустити, що новий 
іконографічний тип композиції виник у мис-
тецтві наприкінці ХІІ ст. 

Іконографічний варіант сюжету Преоб
раження з апостолами, віддаленішими 
від освітленого Христа, змальованого на 
високій скелі, набув особливого поширен-
ня, починаючи з другої половини ХІV ст. 
Дослідники пов’язують його актуалізацію 
з впливом вчення ісихастів 24. Композицію 
з яскраво вираженою вертикальною про-
тяжністю має мініатюра «Теологічних тво-
рів» імператора Іоанна VІ Кантакузина з 
Національної бібліотеки Парижа, датова-
на 1371–1375 роками, а також зображен-
ня сюжету на візантійській іконідиптиху 
«Празники Господні» третьої чверті ХІV ст. 
з Британського музею в Лондоні 25. 

Починаючи від часу ісихаських диспу-
тів (середина ХІV cт.), у композиції сюже-
ту з’являється ще одна характерна іконо-
графічна деталь – мандорла, яка оточує 
Спаса, стає особливо складною за по-
будовою, з її овалу виходять трикутні чи 
ромбо подібні промені. Таку ускладнену 

форму мандорли бачимо в композиції 
«Пре ображення» в мозаїках церкви Свя
тих Апостолів у Салоніках (1312–1315) 26. 
Близькі за іконографічним вирішенням 
композиції збереглись у фресковому ан-
самблі церкви Святих Апостолів у Пече в 
Сербії (1360) 27 та у фресці куполу храму 
Богоматері Перивлепти в Містрі, що да
тується 1370ми роками 28. 

Серед давніх творів українського ма
лярства княжої доби прикладів відобра
ження теми Преображення Господнього 
зберег лося небагато. Ікона «Преображен
ня» кін ця ХІІІ – початку ХІV ст. із церкви 
Собору Богородиці в с. Бусовисько, по
бли  зу Ста рого Самбора на Львівщині 
(На ціо наль ний музей у Львові ім. Андрея 
Шептиць кого, далі – НМЛ), – одна з най-
давніших пам’яток галицького малярства 29. 
На думку дослід ни ків, пам’ятка походить 
зі Спаського монастиря, у якому розміщу-
валася резиденція самбірських єпископів і 
де вона, очевидно, була храмовою іконою 
однієї з давніх монастирських церков 30. 
Вертикально орієнтована композиція на-
дає твору піднесеності, яку підсилюють 
сувора стриманість образів та експресив-
не колористичне моделювання. Незвичне 
трактування має мандорла, що закінчу
ється гострими променями, подібними до 
металевих шпиць. Фресковий твір зі схо-
жою іконографією змалювали галицькі 
майстри в замковій каплиці Святої Трійці 
в Люблені (1418) 31. Ще одна давня укра-
їнська ікона «Преображення» ХІV ст. із 
церкви Святого Юрія у Вільшаниці (НМЛ) 
має видовжену по вертикалі композицію 
та одноколірну вузьку мандорлу овальної 
форми з гострими, наче колючки, променя-
ми. На іконі гора висока і стрімка, унаслі-
док чого фігури Христа і пророків суттєво 
віддалені від апостолів 32. Починаючи від 
середини ХVІ ст., ікони «Преображення 
Господнього» часто включали до складу 
святкового ряду іконостасів українських 
храмів, рідше композицію розміщували 
серед ікон намісного ряду. Характерною 
іконографічною рисою тогочасних україн
ських пам’яток стала кругла променис-
та Слава, яка складалася із зіркоподіб-
но накладених один на одного ромбів 33.  
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Склад ну форму мандорли з двох накла-
дених один на одного ромбів на тлі круг-
лого ореолу демонструють ікона «Преоб
раження» XV ст. із церкви Димитрія в 
с. Жо гатин 34, композиції клейм із сюже-
том «Преображення» на іконах першої 
поло вини XV ст. із храму Воздвиження в  
с. Здвижня – «Воздвиження Чесного Хре
ста» (НМЛ) 35 і «Страсті Хрис тові» (НМЛ) 36, 
пам’ятка кінця XV ст. із с. Ве ремінь (Істо
ричний музей у Сяноку) 37 та ікона із церк-
ви Преображення Христового м. Белза 
(НМЛ) 38. Зазначені вироби мають яскраво 
виражену вертикальну побудову зі знач
ним віддаленням верхньої і нижньої час-
тин зображення, а композиція клейма 
іко ни «Страсті Христові» наближена до 
форми квадрата і, за загальними пропор
ція ми, виявляє схожість із досліджуваною 
во линською іконою з НМНАП. 

Зразки використання мандорли оваль-
ної форми у малярстві XV–XVI ст. трапля-
ються значно рідше, як наприклад, ком-
позиція стінопису Троїцького костьолу в 
Любліні (1418) 39. 

Для іконографії українських ікон  
«Пре об раження» XV–XVI ст. характерні 
вер тикально орієнтовані композиції, у яких 
Спасителя відтворено високо піднятим на 
вершину крутої гори, значно віддаленим 
від апостолів. Цей тип зображення подіб
ний за трактуванням до «Вознесіння», він 
надає зображенню драматичного звучан-
ня, наповнюючи його містичною силою. 
Такого типу композиції бачимо в стінопису 
Троїцького костьолу в Любліні 1418 року, 
на іконі XV ст. невідомого походження з 
Історичного музею в Сяноку 40, на іконі  
кінця XV ст. із с. Веремінь із цього самого 
музею 41, на іконі кінця XV ст. із Цеперова 
біля Львова (НМЛ) 42 та на двох пам’ятках 
першої половини XVІ ст. – іконі з церк-
ви Преображення Христового у м. Белзі 
(НМЛ) 43 та на композиції іконитриптиха 
із церкви Параскеви П’ятниці в с. Дальо
ва (НМЛ) 44. 

Уявлення про особливості іконографії 
«Преображення Господнього», що була 
поширена в малярстві ХVІ–ХVІІІ ст. на во-
линських землях, можемо скласти лише за 
поодинокими прикладами. Однією з таких 

унікальних пам’яток є досліджувана ікона з 
НМНАП.

Велика майже квадратна за формою іко-
на «Преображення Господнє» намальова-
на на соснових дошках темперними фар-
бами. Тисненений левкас прикрашено рос-
линним орнаментом, вкрито тонким шаром 
срібла й тоновано під золото олифою. 

У центрі композиції змальовано Христа 
у білосніжному хітоні та гіматії, краї і бганки 
одягу делікатно прописані тонкими лініями 
голубуватого, зеленавого та ніжнорожевого 
кольору. Правою рукою Ісус благослов-
ляє, а в лівій тримає білий сувій. Постать 
Спасителя оточена круглою променистою 
Славою, яка складається з трьох шарів 
сіроголубого, синього та темносинього ко-
льорів. Фаворське сяйво, яке випромінює 
постать Ісуса, змальоване у вигляді роз-
щепленої на кінці яскраво червоної стріли з 
тонкими хвилястими променями багряного 
кольору. 

Ліворуч від Христа – пророк Ілля, а пра-
воруч – Мойсей, обидва з білими скрижа-
лями в руках. Три промені, що відходять 
від Слави Ісуса, направлені на вражених 
дивом апостолів: праворуч – Петро припав 
на коліно, підняв руку, неначе захищаючись 
від сліпучого сяйва; у центрі – Іоанн упав 
долілиць, відвернувши обличчя від ореолу; 
ліворуч – Яків, опираючись на руку, упав 
горі лиць. 

Середня частина невисокого гірського 
масиву – яскравочервона з позначеними 
білилом уступами, а скелі, розміщені оба-
біч, – білі, у затінених місцях прописані 
темнозеленим кольором. На скелях зеле-
ною фарбою доволі реалістично змальова-
но невеликі кущі і трави.

Композиція твору майстерно вписана у 
великий прямокутник іконної дошки, вели-
чаві фігури дійових осіб заповнюють майже 
весь простір ікони. Художник майстерно за-
стосував засоби художньої виразності для 
розкриття символічного змісту християн-
ської легенди. 

Піднесена й урочиста верхня частина 
ікони – статичні постаті біблійних пророків 
і осяяний Христос – протиставляється під-
креслено експресивній нижній частині, де 
змальовано вражених дивом апостолів. 
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Образ преображеного Христа на тлі вели-
кої мандорли відіграє роль композиційного 
центру твору, а багряна стріла як графіч-
ний стрижень усієї ікони поєднує горішню і 
нижню її частини. Як правило, у композиці-
ях «Преображення» всі постаті об’єднані в 
одне ціле за допомогою гірок. Натомість у 
композиції досліджуваної ікони об’єднавчу 
роль відіграє багряна стріла, а пейзажні 
елементи сприймаються лише як акомпа-
немент до містичної сцени.

Автор твору заради досягнення мо-
нументальності та внутрішньої динаміки 
зоб раження застосовує характерний ком-
позиційний прийом – наближення поста-
тей до переднього краю іконної дошки. 
Водночас фігуру Христа подано не стро-
го фронтально, а ледь повернутою вліво, 
куди спрямовано і погляд, завдяки чому в 
поставі Ісуса з’являється враження лег-
кого руху та певною мірою долається її  
сувора статичність. 

В абрисах постатей переважають плавні 
лінії, які виявляють співзвучність із круглою 
формою мандорли, водночас у різких ру-
хах піднятих рук апостолів і бганках їхнього 
одягу відчутні перегуки з гострими форма-
ми стріли та графічними контурами ступін-
чатого гірського масиву. 

Ясність композиції, виразність силуетів, 
вправність малюнку поєднані в іконі з яскра-
во вираженою декоративністю. Вивірени
ми прийомами майстер створив дзвінкий 
ко лорит твору, що виразно прочитується 
і сприяє виникненню відчуття душевно-
го підне сення та духовного очищення. 
Прагнучи до гармонії, маляр узгодив кольо-
рові площини ікони, гармонізував загаль-
ний колористичний ритм твору. Відкрита, 
яскрава фарба променистої стріли, на тлі 
якої змальовано Христа у білосніжних ри-
зах – не тільки композиційний, але й психо-
логічний центр ікони. Поєднання і водночас 
протиставлення багряного і білого – ви-
разний кольоровий акцент, який створює 
містичну напругу і стає своєрідною семан-
тичною домінантою ікони, що підсилюється 
«божественним сяйвом» синьоголубого 
ореолу навколо постаті Христа. Виявляючи 
неабияке чуття колориста, художник компо-
нує білосніжні, яскравочервоні, водянисто

сині та зелені кольорові партії в струнку, 
урівноважену систему.

Поєднання в композиції «Преображен
ня» синього, червоного, білого і зеленого 
кольорів має глибокосимволічне значення 
і здавна асоціюється в сакральному мис
тецтві з духовними поняттями. Синій ко-
лір – небесний споглядальний; червоний 
символізує вогонь віри і мученицьку кров; 
білий асоціюється з божественним світ-
лом; зелений передає відродження, духов
не зростання й життя. 

Сліпучобілі ризи Спасителя, дякуючи 
делікатним світлоголубим, блідорожевим 
і блідозеленим лініямполискам, якими по-
значено бганки одягу, стають прозорими, 
неначе постать Ісуса проникнута ірреаль-
ним світлом. У цьому явищі, відповідно до 
ісихаського містицизму, найвиразніше від-
чутні ремінісценції вчення про преображен-
ня тіла світлом на Фаворі. 

За задумом художника золоте тло віді-
грає в композиції роль своєрідного джере-
ла освітлення і є водночас символом не-
бесного сяйва преображеного світу.

Подібною символічною виразністю по-
значене також вирішення облачення про-
років і апостолів – лінії не просто виявля-
ють контури тіл, вони стають виразниками 
впливу «небесних енергій». Художник, на-
магаючись передати дію «надраціональ-
ного духу», уникає надмірного подрібнен-
ня складок одягу, вкладаючи тканину риз, 
неначе наповнених повітрям, крупними 
об’ємними бганками з активними висвіт-
леннями та глибокими тінями. 

Щодо образної характеристики дійових 
осіб, то хоча вони й подаються без ознак 
психологізму, проте не позбавлені певної 
внутрішньої напруги. Лики апостолів, вра-
жених грандіозністю містичної події, – емо-
ційно найвиразніші та переконливі. 

Нам не вдалося віднайти прямих ана-
логій досліджуваній іконі серед пам’яток 
тогочасного волинського малярства, проте 
певні характерні іконографічні ознаки до-
зволяють пов’язати її з давнішими творами 
на цю тему. Унікальна за формою Слава 
преображеного Спасителя – червона стрі-
ла, розміщена поверх круглого ореолу, 
на тлі якої подано фігуру Христа та дово-
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лі рідкісний мотив – змалювання пророків 
Іллі і Мойсея з білими книгами в руках 45, 
виявляють іконографічну спорідненість з 
іконою «Преображення Господнього» пер-
шої половини XVІ ст. із церкви с. Кураш 
Рівненської області (НМЛ) 46 та з псков-
ською іконою першої половини XVІ ст. зі 
збірки Псковського державного об’єдна
ного історикоархітектурного і художнього 
музеюзаповідника 47. 

Варто зазначити, що за загальними 
пропорціями пам’ятки суттєво різнять-
ся – композиція псковської ікони та ікони 
із с. Кураш видовжені по вертикалі, зоб
раження гірського масиву домінує в обох 
творах, а постаті святих невеликі, особли-
во в нижній частині, де зображено враже-
них дивом апостолів, до того ж на іконі із 
с. Кураш вміщено зображення сходження 
та спуску Христа і учнів з гори Фавор. 

Особливості іконографії, образні харак-
теристики та прийоми моделювання ликів, 
що зближують досліджувану ікону з псков-
ською пам’яткою, підтверджують положен-
ня про обізнаність волинських майстрів з 
російським мистецтвом 48. 

Особливості живописної манери, коло-
рит і композиція зближують ікону «Пре
обра ження Господнього» з групою ікон 
північнозахідної Во лині початку – се-
редини ХVІІ ст. та свід чать про спільне 
середовище їхнього створення. До ма-
лярського осередку, з якого походить 
до слі джувана ікона, мож на зарахува-
ти групу ікон ХVІІ ст., які були переве-
зені до Національного музею народної 
архі тектури та побуту України з храмів 
Захід ного Полісся – «Христос Вседер жи
тель», «Старозавітна Трійця», «Успіння», 
«Геор гій Зміє борець», двосюжетна ікона 
«Возне сіння» / «Зішестя святого Духа на 
апостолів». 

На підставі іконографічних та художньо
образних характеристик до цього худож-
нього середовища науковці відносять 
комплекс ікон, які належать до спадщи ни 
Волинського майстра 1630 року; маляр
ський центр, у якому працював іконо пи
сець, територіально пов’язують з Ко ве
лем 49. Більшість пам’яток цього худож ньо
го осередку зберігаються нині в му зей них 

збірках України і Білорусії 50. Па м’ят  ки  
малярського осередку, до якого нале жить 
досліджувана ікона, свідчать, що худож
ники послідовно дотримувалися давніх 
іконографічних і стилістичних норм, які 
тривалий час панували у волинському 
мистецтві й дуже повільно поступалися 
місцем новим художнім тенденціям. 

Композиційностилістичні та колорис-
тичні характеристики досліджуваної іко
нив цілому відповідають стилістиці того-
часного волинського малярства. Пластика 
вирішення ликів, декоративність колори-
ту, посилена роль контуру, активне світ-
лотіньове моделювання – типові ознаки 
волинського малярства середині ХVІІ ст.

Майстерність, з якою в іконі відобра-
жено один з наймістичніших моментів 
земного служіння Христа, свідчить про 
талант волинського майстра, його профе-
сійність та обізнаність із християнськими 
догматами.

Досліджувана пам’ятка – рідкісний 
іконо графічний зразок відображення теми 
Преображення у волинському малярстві 
ХVІІ ст. Аналіз шляхів розвитку іконогра-
фії теми засвідчує, що ікона належить до 
давньої іконографічної традиції, яка мала 
візантійські витоки і, очевидно, була відо-
мою в українському мистецтві ще від кня-
жих часів.

Ікона зі збірки НМНАП є свідченням збе-
реження давніх мистецьких традицій у во-
линському мистецтві ХVІІ ст., вона розкри-
ває особливості формування іконографії 
сюжету в українському середньовічному 
мистецтві. 

1 НМНАП. – Інв. №Ж2266. Розмір 133 см × 
× 125 см, соснова дошка, темпера, тисне-
ний левкас, клеєва темпера. Ікону привезли 
співробітники музею з експедиції до Захід
ного Полісся. Місце виявлення пам’ятки –  
невідоме.

2 Креховецький Я. Богослов’я та духовність 
ікони. – 3є вид. – Л., 2005. – С. 158, 159.

3 Словник українського сакрального мисте-
цтва / [М. Станкевич, С. Боньковська, Р. Василик 
та ін.]; за наук. ред. М. Станкевича. – Л.: Інт на-
родознавства НАН України, 2006. – С. 195, 196. 

4 Языкова И. К. Богословие иконы. – М., 
1994. – С. 192.

5 Колпакова Г. С. Искусство Византии: в 2 т. – 
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С.Пб., 2005. – Т. ІІ. – С. 280.
6 Там само.
7 Языкова И. К. Богословие иконы. – С. 193.
8 Креховецький Я. Богослов’я та духовність 

ікони. – С. 159.
9 Колпакова Г. С. Искусство Византии. – С. 280. 
10 Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в 

искусстве / [перев. с англ. А. Е. Майкомара]. – 
М., 1996. – С. 452, 453.

11 Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков 
до начала ХVІ века: в 6 кн. – М., 1983. – С. 94.

12 Словник українського сакрального мисте-
цтва. – С. 196.

13 Бобров Ю. Г. Основы иконографии древне-
русской живописи. – С.Пб., 1995. – С. 98, 99.

14 Овсійчук В., Крвавич Д. Оповідь про ікону. – 
Л., 2000. – С. 214.

15 Словник українського сакрального мисте-
цтва. – С. 195.

16 Лазарев В. Н. История византийской жи
вописи: в 2 т. – М., 1986. – Т. І. – С. 364.

17 Колпакова Г. С. Искусство Византии. – С. 280.
18 Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в 

искусстве. – С. 452, 453.
19 Димитрій (Ярема) Патріарх. Іконопис За

хід ної України ХІІ–ХV ст. – Л., 2005. – Іл. 103.
20 Weitzmann K., Chatzidakis M., Miatev K. and 

Radojcic S. A treasury of icons. From the Sinai 
Peninsula, Greece, Bulgaria and Yugoslavia. – 
New York, 1966. – P. LXXXI. – Vol. 29.

21 Лазарев В. Н. История византийской жи
вописи. – Табл. ХL.

22 Овчинников А. Н. Суздальские златые вра-
та. – М., 1978. – Ил. 19.

23 Димитрій (Ярема) Патріарх. Іконопис За
хід ної України… – Iл. 104.

24 Колпакова Г. С. Искусство Византии. – 
Ил. 151.

25 Айналов Д. Византийская живопись ХІV сто-
летия. – Пг., 1917. – С. 83–85; Колпакова Г. С. 
Искусство Византии. – Ил. на с. 150, 151.

26 Композиція мозаїки не має різко вираже-
ної вертикальної протяжності – гірки стрімкі,  
але невисокі, а у вирішені її іконографічної 
схеми дотримано класичних норм, притаман-
них царгородським еталонним пам’яткам.  
Див.: Колпакова Г. С. Искусство Византии. – 
Ил. на с. 114.

27 Там само. – Ил. на с. 146.
28 Там само. – Ил. на с. 186
29 Логвин Г., Міляєва Л., Свенціцька В. Укра

їн  ський середньовічний живопис. – К., 1976. – 
Іл. ХХ.

30 Муровану церкву в Спаському монастирі  
звів у 1295 році князь Лев Данилович. Див.: 
Вуйцик В. Маловідома пам’ятка княжої доби // 
Mappa Mundi: зб. наук. праць на пошану 
Ярослава Дашкевича з нагоди його 70річчя. – 

Л.; К.; НьюЙорк, 1996. – С. 146–155. 
31 Димитрій (Ярема) Патріарх. Іконопис За

хідної України… – Іл. 483.
32 На думку В. Свєнціцької, незвична ком-

позиція пам’ятки нагадує стародавні мініа-
тюри, що походять з візантійської периферії, 
а моделювання облич пророків подібне до 
манери, поширеної у візантійському маляр-
стві ХІІ–ХІІІ ст. Див.: Свєнціцька В., Сидор О. 
Спадщина віків: Українське малярство ХІV– 
ХVІІІ ст. у музейних колекціях Львова. – Л., 
1990. – С. 10. – Іл. 11.

33 Українські науковці припускають, що така 
форма слави сформувалася під впливом антич
них, а пізніше – і ренесансних традицій, у візан-
тійському, а також і в українському іконопису. 
Див.: Петрушак П. К, Свенцицкая В. И. Икона 
«Сретение со сценами из жизни Марии» конца 
XIV – начала XV в. из с. Станыля // Памятники 
культуры. Новые открытия. Ежегодник 1990. – 
М., 1992. – С. 211.

34 Логвин Г., Міляєва Л., Свенціцька В. Україн
ський середньовічний живопис. – Іл. ХХХVІІ.

35 Там само. – Іл. ХХХІХ.
36 Там само. – Іл. ХLI.
37 Димитрій (Ярема) Патріарх. Іконопис За

хідної України… – Іл. 486.
38 Міляєва Л. за участю Гелитович М. Україн

ська ікона ХІ–ХVІІІ століть: альбом. – К., 2007. – 
Іл. 144.

39 Димитрій (Ярема) Патріарх. Іконопис За
хідної України… – Іл. 483.

40 Там само. – Іл. 484.
41 Там само. – Іл. 486.
42 Там само. – Іл. 485.
43 Міляєва Л. за участю Гелитович М. Україн

ська ікона… – Іл. 144.
44 Там само. – Іл. 109.
45 У давній іконографії сюжету Іллю змальо-

вували з молитовно протягнутими до Христа 
руками, а Мойсея – із сувоєм, що символізував 
скрижалі закону, даного йому Богом.

46 Міляєва Л. за участю Гелитович М. Україн
ська ікона… – Іл. 145.

47 Трубецкой Е. Русская иконопись. Умозре
ние в красках. Вопрос о смысле жизни в 
древне русской религиозной живописи. – 
М., 2006. – Ил. 422.

48 Сидор О. Волинське малярство ХVІІ–
ХVІІІ сто літь // Образотворче мистецтво. – 
1988. – № 2. – С. 19. 

49 Волинська ікона ХVІ–ХVІІІ ст. Каталог та 
альбом / авт.упоряд.: С. Кот, Т. Єлісєєва, Є. Ко
вальчук, Л. Карпюк; вступ. ст. В. Александ ро
вича; під ред. С. Кота. – К.; Луцьк, 1998. – С. 10.

50 Сидор О. Волинське малярство… – С. 19. – 
Прим. 11.

Досліджувана пам’ятка є свідченням 

http://www.etnolog.org.ua



«Преображення Господнє». Середина ХVІІ ст. НМНАП

http://www.etnolog.org.ua



«Преображення Господнє».  
Перша половина XVІ ст. Церква 
в с. Кураш Рівненської обл. НМЛ

«Преображення Господнє».  
Перша половина XVІ ст.  
Псковський державний об’єднаний історико
архітектурний і художній музейзаповідник

http://www.etnolog.org.ua



Любов бурковська.  воЛинська ікона «Преображення ГосПоднє»…

111

збереження давніх мистецьких традицій у волинському мистецтві ХVІІ ст. і розкриває осо-
бливості формування іконографії сюжету в українському середньовічному мистецтві. 

Аналіз шляхів розвитку іконографії теми ілюструє належність пам’ятки до давньої 
іконо графічної традиції, яка мала візантійські витоки і, очевидно, була відомою в україн-
ському мистецтві ще від часів Київської Русі. 

Майстерність, з якою в іконі змальовано один з наймістичніших моментів земного слу-
жіння Христа, вказує на талант волинського майстра, його професійність та обізнаність 
із християнськими догматами.

Ключові слова: ікона, образ, іконографія, стилістика, композиція, колорит, семантика, 
містичний зміст. 

The monument to the past researched in the article is an evidence of preservation of the 
ancient artistic traditions in the 17th cent Volyn art and uncovers the peculiarities of shaping 
of the theme iconography in the Ukrainian and medieval art.

Analyzing the ways the theme iconography goes after illustrates the monument’s belonging 
to the ancient iconographic tradition of Byzantine provenance which was apparently known 
to the Ukrainian art since the Kyivan Rus times.

The mastery the one of the anagogical instants of the Ministry of Christ is painted with 
indicates a Volyn master’s gift, his expertise and familiarity with the Christian tenets.

Keywords: icon, image, iconography, stylistics, composition, colouring, semantics, mystical 
content.

Исследуемая икона свидетельствует о сохранении древних культурных традиций 
в волынском искусстве ХVІІ в. и раскрывает особенности формирования иконографии 
сюжета в средневековом украинском искусстве. 

Анализ путей развития иконографии темы показывает, что памятник принадлежит 
к древней иконографической традиции, которая берёт истоки в искусстве Византии и, 
вероятно, была известна в украинском искусстве ещё во времена Киевской Руси. 

Мастерство, с каким в иконе отображён один из наиболее мистических моментов зем-
ного служения Христа, указывает на талант волынского мастера, его профессионализм 
и глубокое знание христианских догматов.

Ключевые слова: икона, образ, иконография, стилистика, композиция, колорит, се-
мантика, мистическое содержание. 
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