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ТИПОГРАФСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ № 7
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УДК  

У статті розглядається ілюстративний ряд до Типографського євангелія № 7, що нині зберігається в Мо-
скві, у Російському державному архіві давніх актів (РДАДА, ф. 381, оп. 1, од. зб. 7) 1. Пропонуються варіанти 
прочитання антропоморфних образів, представлених в ініціалі (арк. 162) та на малюнку на берегах (арк. 171). 

Ключові слова: рукописна книга, ілюстративний ряд, заставки, ініціали, малюнки на берегах, антропо-
морфні зображення, біблійні сюжети, іконографія, первосвященик, Аарон, Єлеазар.

В статье рассматривается иллюстративный ряд к Типографскому евангелию № 7, которое в настоя-
щее время хранится в Москве, в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, ф. 381, оп. 1, 
ед. хр. 7). Предлагаются варианты прочтения антропоморфных образов, представленных в инициале 
(л. 162) и на рисунке на полях (л. 171).

Ключевые слова: рукописная книга, иллюстративный ряд, заставки, инициалы, рисунки на полях, антро-
поморфные изображения, библейские сюжеты, иконография, первосвященник, Аарон, Елеазар.

The article considers the illustrative row for the Typographical Gospel # 7 nowadays kept in Moscow, at the 
Russian State Archives of Ancient Deeds (RGADA, fund 381, inventory 1, unit 7). Submitted are some versions 
of interpreting anthropomorphous images presented at the initial (sheet # 162) and at the illustration on margins 
(sheet 171).

Keywords: handwritten book, illustrative row, headpieces, initials, illustrations on margins, anthropomorphous 
images, Biblical topics, iconography, high priest, Aaron, Eleazar.

Полотно рукописної ілюмінованої книги 
(текст художнього твору в площині семіо-
тичного усвідомлення) формується з еле-
ментів різних знакових систем: слів, виве-
дених на сторінках пергамену, та зримих 
образів: вихідних мініатюр, заставок, іні-
ціалів, кінцівок – іконічних знаків. Змістові 
нюанси образної структури твору розкри-
ваються саме через взаємодію цих склад-
ників. Каліграф, переписуючи протограф, 
зазвичай скрупульозно наслідував зразок. 
Натомість, вимальовуючи оздоблювальні 
елементи (якщо це було виконано власно-
руч), він отримував певну свободу, адже 
декор рукописних книг не регламентувався 
каноном (на відміну від вихідних мініатюр, 
виконання яких належало до компетенції 
ізографів), а лише підпорядковувався пев-
ним стилістичним тенденціям. Трансфор-
мувалася свідомість майстра, давали про 
себе знати його вдача та особистісне світо-
сприйняття, а інколи виплескувалися емо-

ції. У цьому творчому пориві розкривалося 
ставлення до життя, актуалізувалися певні 
ракурси злободенних ідей.

Яскравим прикладом утілення цієї те-
зи є ілюстративний ряд до Типограф-
ського євангелія № 7. Текст рукопису по-
єднав Євангельські читання: календарні 
(арк. 1–151) й недільні ранкові (арк. 172–
173) та Місяцеслов (арк. 152–172). 

Походження рукопису. Рукопис потра-
пив до Московського печатного [типограф-
ського] двору до 1679 року. На той період 
регулярний запис надходження книг ще 
не вели [18]. Бібліотекознавець О. Покров-
ський (1879–1942) звернув увагу на те, що 
рукопис обліковано тередорщиком (тобто 
друкарем) І. Хіловим. Він вважав, що І. Хі-
лов рахував лише ті рукописи, які надходи-
ли зі Пскова. На цій лише підставі пам’ятку 
було пов’язано з новгородсько-псковською 
спадщиною [13, с. 30, 34, 36–37]. Однак 
ще в ХІХ ст. за мовними особливостями 
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рукопису О. Соболевський [17, с. 8__11], 
М. Волков [1, с. 34] та Г. Воскресенський [2, 
с. 49; 3, с. 41] розглядали можливість похо-
дження каліграфа з Галицько-Волинського 
регіону. Думку про зв’язок пам’ятки з укра-
їнськими теренами підтримали Л. Жуков-
ська [4, с. 327; 5, с. 312, 315–319, 340] та 
Я. Запаско [7 с. 211–213]. У сучасній укра-
їнській історіографії В. Любащенко відно-
сить цей рукорис до кола творів Галицько- 
Волинської Русі. [11; 12, с. 78]. Оздоблен-
ня Євангелія розглядали Т. Ільїна та Я. За-
паско, які однозначно декларували належ-
ність його до галицько-волинської традиції 
ілюстрування книг та підкреслили зв’язок з 
місцевим ремеслом виготовлення срібних 
браслетів [8; 9, с. 43, 96, 97; 6, с. 33–34; 7, 
с. 213]. Утім, оздоблювальний ряд кодексу 
з позицій мистецтвознавчої науки не отри-
мав належної оцінки й потребує усвідом-
лення в контексті історії образотворення 
на українських теренах та в руслі розвитку 
візантійської й латинської традицій. 

Репрезентація ілюстративного ряду. 
Текст рукопису прикрашають велика за-
ставка та триста три ініціали. Заставка на 
арк. 1 «покоєм» (П-подібної форми) обве-
дена «лінією подвійного контуру». Каліграф 
працював за допомогою каламу (від грец. 
kalamos – очерет) – палички, розщепленої 
на кінці. Від натиску руки кінець розходився, 
прокладаючи на поверхні пергамену дві па-
ралельні тонесенькі лінії, між якими видні-
лася чиста поверхня аркуша, що візуально 
сприймалася як ширша світла лінія. Вона й 
була головним формоутворювальним еле-
ментом композиції. Поздовж цієї лінії чор-
нилом наносилися цяточки, риски-«війки» 
та дужечки, які Я. Запаско називає типовим 
прийомом в оздобленні кириличної книги [6, 
с. 33–35]. Кути рамки означені пророслими 
пагонами. На верхній перекладині зобра-
жено три «візантійські квітки», які мають за-
округлену середню пелюстку (трапляється в 
пам’ятках балканського кола). Центральна 
квітка на стовбурцях, перевитих проросли-
ми пагонами. Хитросплетіння ліній в її осно-
ві нагадує елементи графічної розробки ге-
ральдичних композицій. У дзеркалі рамки 
на цинобровому тлі представлено складне 
плетиво з ремінців, виведених (як і рамка) 

лінією подвійного контуру, прикрашеною 
чорнильними деталями. 

Ініціали можна поділити на п’ять груп. 
Першу з них утворюють буквиці так званого 
старовізантійського типу: вони стовпчико-
подібні, декоровані рослинними мотивами 
(«пророслими пагонами», «листками акан-
фа», «бруньками», «ягідками», «дужечка-
ми» та «війками»). Їм притаманна чітка ар-
хітектонічна будова, в основі якої – пряма 
щогла [«В» – арк. 8, 15, 12 зв.; «Р» – 10 зв., 
14, 17 зв., 18]. 

До другої групи належать плетінчасті 
ініціали. Здебільшого вони являють собою 
регулярне плетиво із трьох-п’яти світлих 
ліній, представлене на червоному тлі, кон-
тури якого підкреслюють силуети літер. Ку-
ти окремих буквиць виписано у вигляді ви-
тягнутих петель, що утворюють то бруньку, 
то розквітлий пагін, а то переходять у голову 
птаха чи дракона [арк. 91, 94, 95, 96, 102], 
утворюючи перехідні плетінчасто-рослинні, 
плетінчасто-зооморфні або плетінчасто- 
тератологічні форми [арк. 64, 72 зв., 153].

Третю групу складають буквиці з антропо-
морфними деталями, серед яких – личко, 
причеплене до щогли [«Ð», арк. 33 зв], по-
дібне то тих, що трапляються в Остроми-
ровому євангелії та на графіті Софійського 
собору в Києві. З-поміж них і два зображен-
ня десниці, що стискає пророслий посох 
(з одного кінця він завершується брунькою, 
а з другого – аканфовим листком) [«Â», 
арк. 11, 17]. В основі ініціала з десницею на 
арк. 17 намальовано змію. На арк. 162 роз-
міщено повнофігурне зображення людини, 
котра в лівій руці тримає той самий посох.

До четвертої групи зараховуємо терато-
логічні ініціали, що представляють фантас-
тичних істот. У них змішана природа: тіла 
та крила – птаха, хвости – змії, а голови 
нагадують собачі або вовчі (мають пащеку, 
характерну «борідку» й вуха). Більшість із 
них пручається «задушливим обіймам» ло-
зи, яка обплутує їхні кінцівки, стискає тіла 
та пронизує наскрізь, проростаючи з горла; 
у передсмертній агонії істота намагається 
перекусити стебло, але пащека її впива-
ється у власне горло. Нерідко трапляються 
створіння з другою головою в завершенні 
хвоста. Вони називаються «амфісбенами». 
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Їхні тіла вкриті чи то лускою, чи то пір’ям. 
Такі образи ідентифікують як зміїв або дра-
конів. Під заставкою на арк. 1 зображено 
ініціал у вигляді двох істот (дракона та ва-
силіска), між шиями яких провисають паго-
ни, сплетені у джгут. 

До п’ятої групи належать ініціали, у яких 
репрезентовано істоти зовсім іншого (у по-
рівнянні з тератологічними) образного на-
повнення: вони досить поблажливі, до-
брозичливі. Серед них з’являються гіб-
риди з тілом та кінцівками лева й голо-
вою павича (над головою – ореол з пір’я)  
[«Â», арк. 9, 151]. 

Художньо-стилістичні характеристи-
ки ілюстративного ряду. Декор Євангелія 
належить до кіноварного типу. Оздоблю-
вальний ряд виконано циноброю (кіно-
вар’ю), а монохромність стала його при-
таманною ознакою. Лише деінде в канву 
червоноконтурного малюнка вплітаються 
чорнильні елементи. В ініціалах фантазія 
каліграфа породила широку варіативність 
композицій, жодна з яких не повторюєть-
ся. Вишукана авторська манера виконання 
приваблює технічною довершеністю, логіч-
ністю задуму й виразністю стилю, а також 
є свідченням професійного вишколу та по-
тужного таланту каліграфа, який, вочевидь, 
сам розмалював рукопис. За художньо-
стилістичними ознаками Євангеліє стоїть 
в одному ряді з пам’ятками, створеними 
наприкінці ХІІ та впродовж ХІІІ ст. у скрип-
торіях Галицько-Волинської Русі або на 
теренах українсько-білоруського порубіж-
жя (Добрилове євангеліє. 1164 р. Галицько- 
Волинська Русь. РДБ, Рум. 103. Москва, 
Росія; Оршанське євангеліє. ХIII ст.  
Галицько-Волинська Русь або Полоцьк. 
ІР НБУВ, ф. 301, № 555 п. Київ, Україна).

Антропоморфні мотиви на арк. 162 та 
171. Застосування антропоморфних мо-
тивів в ініціалах – відома практика в оздо-
бленні кириличних рукописних книг. Вони 
досить часто трапляються у вигляді личка, 
причепленого до щогли літери, або десни-
ці, що тримає то пророслий пагін, то стрілу 
(Остромирове євангеліє. 1056–1057 рр. 
Київ. РНБ, F.n. I. 5.). Надзвичайно рідкісни-
ми є повнофігурні ініціали. Найвиразніші з 
них – жони-мироносиці з мірою Гробу Гос-

поднього та жінка з трояндою, розміщені в 
Юріївському євангелії, сповнені живих спо-
стережень життя й певного моралізуючого 
навантаження (Юріївське євангеліє. 1119–
1128 рр. Київ. ДІМ, Син. 1003, арк. 47 зв., 
147 зв., 198).

Особливої уваги заслуговують антро-
поморфні зображення, розміщені на арку-
шах Типографського євангелія № 7: ініці-
ал «В» (арк. 162) та оплічний портрет на 
берегах (арк. 171), які ілюструють тексти 
Місяцеслова. 

Я. Запаско інтерпретував ініціал як «зо-
браження жінки в орнаментованій сукні, 
що сидить на кріслі» [7, с. 213]. Проте він 
лише повторив попередній висновок Т. Ільї-
ної, яка зазначила: «…ини циал  (л. 162) со-
ставлен из женской фигуры с плетением в 
руках. На женщине юбка, кофта, вышитая 
на груди, круглая шапочка на волосах» [9, 
c. 96]. Наведені твердження видаються 
безпідставними. Поза увагою дослідників 
лишилися виразно грубі (чоловічі) риси об-
личчя та особливості костюма, що їх так і 
не було про аналізовано.

На основі первісного спостереження 
формується враження, що ініціал пред-
ставляє іудейського первосвященика. Дум-
ка поступово увиразнюється в ході аналізу 
деталей. Ідентифікуючи їх, доводилося зва-
жати на умовність стилізованого малюнка. 

Буквиця видовжена на шість рядків 
тексту. Це постать людини, що сидить на 
предметі прямокутної форми; її голову, ру-
ки та ноги зображено в профіль, а торс – 
у три чверті до глядача. У рисах обличчя 
акцентовано крючкуватий ніс, велике миг-
далеподібне око та різко окреслене грубе, 
поголене підборіддя. Волосся кучерявими 
пасмами спадає на плечі. Одяг складаєть-
ся з недовгої спідньої сорочки, декорованої 
по подолу ромбічним узором, коротшого 
смугастого плаття з довгими рукавами та 
овальним вирізом для голови; «безрукав-
ки» по пояс (як показано на малюнку, з до-
сить цупкого матеріалу), високих (до колі-
на) чобіт із вузькими носками; на голові – 
ковпак (або невеликий тюрбан) з округлою 
прикрасою над лобом. 

Деталі костюма розпізнаються за опи-
сом шат, які Господь наказав Мойсеєві 
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справити Ааронові для служіння в святи-
ні (Вих. 39: 1–32). Так, можна припустити, 
що зображений персонаж обряджений у 
сорочку («ктонет»), плащ («меїль») та ко-
роткий жилет («ефод»). Однак атрибутив-
на деталь костюма первосвященика – на-
персник з коштовним камінням («хошен») – 
опущена. На голові – «кидар» з накладною 
бляхою – «квіткою» (вінцем святості). Атри-
бут у ледь піднятій лівій руці нагадує чи то 
посох, чи розквітлий жезл або ритуальний 
ніж для жертвоприношення. Правицею 
персонаж указує на розміщений поряд за-
головок Місяцеслова на січень. У наступ-
ному рядку згадуються  свята Обрізання 
Господнього та св. отця Василія (перший 
день січня). Антропоморфний малюнок 
фактично окреслює літеру «В», з якої по-
чинаються  вставні слова: «Во времена 
оно...» (арк. 162). Нижче подається зачало 
з євангелія від Луки: «Пастухи ж поверну-
лись, прославляючи й хвалячи Бога за все, 
що почули й побачили, так як їм було ска-
зано. Коли ж виповнились вісім день, щоб 
обрізати Його, то Ісусом назвали Його, як 
був Ангол назвав, перше ніж Він в утробі 
зачався. (Лук. 2:20–21). Отже, Обрізання 
Господнє – головний сюжет для персоні-
фікації образу в цьому ініціалі. Водночас 
зафіксований на малюнку предметний ряд 
(костюм, пристрій для сидіння, атрибут у 
руці) розширює можливості для пошуку, 
вказуючи на старозавітні сюжети. 

Біблійні першоджерела. З давнини в 
семітських народів існувала практика об-
різання крайньої плоті чоловіків. В іудаїзмі 
цей обряд трансформувався в акт, що сим-
волізував введення людини в Заповіт (до-
говір), який начебто Бог уклав з Авраамом. 
Так, у П’ятикнижжі Мойсеєвому наведено 
оповідь про те, як Всевишній явився пе-
ред ним, щоб укласти Заповіт, за яким дав 
обіт ницю, що стане він батьком багатьох 
нащадків (і народів), що від нього вийдуть 
керманичі і царі, що буде їм надано Хана-
анську землю у вічне володіння і що сам він 
буде їм Богом. Аврааму було тоді наказано 
будь-яку людину чоловічої статі обрізати на 
восьмий день від народження, ураховуючи 
немовлят, народжених у будинку й купле-
них за срібло в іноземців. Натомість душі 

необрізаних буде винищено. Волю Бога ви-
конали й усім домочадцям чоловічої статі 
(як народженим у домі, так і купленим) здій-
снили обрізання. Аврааму виповнилося 
дев’я нос то дев’ять років, коли він позбувся 
своєї крайньої плоті. Бог також обіцяв, що 
його дев’я но сторічна дружина  Сара наро-
дить сина – Ісаака. Так і сталося. Згодом 
Господь звелів принести Ісаака в жертву. 
Авраам разом з отроком вирушили туди, 
куди було вказано. На вершині гори Моріа, 
коли батько заніс руку з ритуальним ножем 
над сином, з неба гукнув ангел. Через ньо-
го Бог повідомив, що тепер знає про страх 
Авраама перед ним, а також повторив обіт-
ницю про безліч нащадків і благословення 
для них та дарував їм також майбутні вій-
ськові перемоги (Бут. 17; 22). 

Водночас у текстах Старого Заповіту 
згадуються такі вислови, як «серце необрі-
зане» (Лв. 26 ), «крайня плоть свого серця» 
(Пв. 10:16), «необрізані серцем» (Єр. 9: 26). 
У них конотується «відсічення» гріховних 
намірів і духовні основи обрізання. Саме 
ці змістові акценти підносяться в християн-
ському віровченні. 

У Новому Заповіті євангеліст Лука пові-
домляє, що на восьмий день після Різдва 
Дитину було обрізано й наречено Іісусом 
(Лк. 2, 21). Свідоцтва про святкування Об-
різання Господнього сягають IV ст. У VIII ст. 
преподобний Стефан Саваїт написав ка-
нон до цього свята. До ХV ст. католицька 
Церква того самого дня відзначала празник 
Святого Імені Іісуса.

Отже, за Старим Заповітом, головним 
персонажем дійства обрізання був Авраам. 
У Новому Заповіті не згадано, хто здійснив 
обрізання Спасителя. Припускається, що в 
події брали участь Богородиця та Йосиф, 
якому ангел заздалегідь вказав ім’я дитини 
(тож саме він мав наректи Іісуса). У давній 
іудейській традиції цей акт виконувався 
батьком або особливим моїлом, але ніколи 
не проводився священиком та не здійсню-
вався у святилищі.

Іконографія. У візантійській традиції ілю-
страції до Старого Заповіту хоча й не були 
строго регламентовані, однак обмежува-
лися обраними сценами, такими як «Ство-
рення світу», «Гріхопадіння Адама і Єви», 
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ІСТОРІЯ

«Ноїв ковчег», «Скинія Заповіту», «Вихід 
євреїв з Єгипту», «Перехід через Червоне 
море». Сцени з історій Авраама, Мойсея, 
Аарона, Самуїла, Давида, Соломона, Єзе-
киїла були найпоширенішими. Названий 
ряд – певна іконографічна традиція, яка 
тривала з ранньохристиянських часів (IV–
VI ст.). Авраама зображували в компози-
ціях «Авраам зустрічає трьох ангелів під 
Мамврійським дубом», «Жертвоприношен-
ня Авраама» та ін. Іноді ці сцени поєдну-
вали в одну композицію (фрески синагоги 
Дура Європос. 244–245 рр. НМД, Дамаск, 
Сирія; мозаїки синагоги Бейт-Альфа. 
VІ ст. Галілея. Ізраїль; мозаїки церкви Сан 
Вітале. VI cт. Равенна, Італія).

В ХІ–ХІV ст. особливо розповсюдженим 
був сюжет «Жертвоприношення Авраама». 
Він трапляється в церковному малярстві 
(Палатинська Капела. 1154–1166 рр. Па-
лермо, Італія; Собор Різдва Богородиці. 
1180–1194 рр. Монреаль (Сицилія), Іта-
лія; Монастир Грачаниця. XIV ст. Косово, 
Сербія) та в книжковій мініатюрі (Христи-
янська топографія Козьми Індикоплова. 
Остання чверть IX ст. Єгипет або Синай-
ський півострів (?). АБВ, gr. 699, арк. 59. 
Ватикан). Виразним акцентом композиції 
в цих пам’ятках стає великий ніж, який Ав-
раам заносить над Ісааком. У часи пізнього 
Середньовіччя на західних та південно-за-
хідних теренах Європи іконографія старо-
завітних сюжетів корелювалася з ілюстра-
ціями до єврейських молитовних збірників, 
які виникли на основі Тори, зокрема того її 
розділу, який не відносився до Галахи (су-
купності прописаних законів), а отже, не ре-
гламентувався каноном. Ідеться про агади 
та мідраші (тексти з повчально-алегорич-
ними нотаціями). В ілюстративних циклах 
до них знайшли відображення апокрифічні 
сюжети, які подавалися в руслі живого пе-
реказу церковної історії, притаманного на-
родній традиції, де завжди лишалося місце 
для імпровізації. Євреї нерідко замовляли 
ілюстровані книги тим самим художникам, 
які обслуговували й християн. Звідти оче-
видне взаємозбагачення іконографії та 
художньо стилістичних потрактувань (Са-
мообрізання Авраама. Біблія у фр. пере-
кладі Жана де Сі. 1400–1500 рр. Франція. 

НБФ, Francais, № 15397, арк. 22 v. Париж, 
Франція). 

М. Покровський (1848–1917) у моно-
графії «Евангелие в памятниках иконогра-
фии» (1892) дослідив сюжет Обрізання 
Господнього (за текстом Нового Запові-
ту) та встановив, що він був невідомим аж 
до Х ст., коли з’явився в мініатюрах до ру-
кописних книг (Мінологій Василія II. 979–
989 рр. Константинополь. АБВ, gr. 1613, 
арк. 287. Ватикан). На малюнку дія відбу-
вається перед входом в палати; учасника-
ми обряду є сивий старець з непокритою 
головою, одягнений у туніку та плащ; у його 
руці – ритуальний ніж; перед ним – Йосиф 
і Богородиця тримають Немовля. Персоні-
фікація того, хто збирається здійснити об-
ряд, ускладнена відсутністю підписів під 
зображенням [14]. Наступний ватиканський 
рукопис, на який указав археолог, – Єван-
геліє із Синаксарем другої половини XI ст. 
(АБВ, gr. 1156, арк. 283 r. Ватикан). У сцені 
Обрізання там репрезентовано Богоматір 
з Немовлям, що сидить на троні; за нею 
стоїть Йосиф, а людина, одягнена в коротку 
туніку, простягає руки до Іісуса. В XI–XII ст. 
у візантійському мистецтві набув поширен-
ня іконографічний цикл з дванадцяти свят, 
який отримав найменування «додекаор-
тон» (з грец. – дванадцять свят) і згодом 
став канонічним. Обрізання не ввійшло до 
того циклу, тому поступово зникає з обігу.

У мініатюрах до латинських Євангелій, 
попри суттєвий вплив візантійських стерео-
типів, життєпис Христа не був так твердо 
обмежений каноном. У IX–X ст. відбувалася 
певна кореляція іконографії у зв’язку з ево-
люцією римської меси, до якої впроваджу-
валися так звані малі меси (літанії, що їх 
читав священик у ризниці від першої особи 
окремо від спільного моління). Меса, яка до 
того була громадською церемонією, за ра-
хунок цих доповнень набула особистісного 
звучання (уподібнювалася до усамітненого 
звернення до Бога). Відповідно в культово-
му мистецтві почалося акцентування таких 
тем, як спокутування гріхів і спасіння лю-
дини. Старозавітні та євангельські ілюстра-
тивні цикли збагачувалися введенням сцен 
із Діянь св. Апостолів та сюжетів з антич-
них джерел (календарів та космографій).  
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Аарон (?). Ініціал «Â» та фрагмент тексту. Місяцеслов за січень. Типографське 
євагеліє № 7. ХІІІ ст. Галицько-Волинські землі. Пергамен, цинобра, чорнило.  

РДАДА, ф. 381, оп. 1, од. зб. 7, арк. 162

Заставка та ініціал «È». 
Типографське євангеліє № 7.  
ХІІІ ст. Галицько-Волинські землі. 
Пергамен, цинобра, чорнило.  
РДАДА, ф. 381,  
оп. 1, од. зб. 7, арк.1
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Єлеазар (?). Малюнок на берегах (оплічний портрет) та фрагмент тексту.  
Місяцеслов за серпень. Типографське євангеліє № 7. ХІІІ ст. Галицько-Волинські землі. 

Пергамен, цинобра, чорнило. РДАДА, ф. 381, оп.1, од. зб. 7, арк. 171

Єлеазар. Ілюстрація до книги Гійома Руйє 
«Збірник образів знаних у світі людей, 

з додаванням їхніх життєписів,  
взятих в скороченому вигляді з кращих 

відібраних авторів». 1553 р. Ліон. 
Папір, ксилографія

Жезл Аарона. Мініатюра до манускрипту 
«Зерцало людського порятунку». 

Близько 1450 р. Кельн. Пергамен, фарби. 
ММ, 10 B 34, арк. 9 r 

www.etnolog.org.ua
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Епізоди добиралися довільно, згідно із за-
мовленнями. Сюжет Обрізання серед цих 
творів траплявся вкрай рідко. Його по-
трактування витримувалося в руслі живо-
го переказу біблійної історії, притаманної 
єврейським апокрифічним текстам. Іконо-
графія подібних сцен лаконічна (участь 
беруть Іісус, Богородиця та Йосиф, який 
сам здійснює обряд) (Біблія з Холкхема. 
1327–1335 рр. Англія. ББ, Add. Ms. 47682, 
арк. 13 v. Лондон, Англія; Вінсент з Бове. 
Зерцало історичне. 1370–1380 рр. Фран-
ція. НБФ, Francais, NAF 15940, арк. 26 v. 
Париж, Франція).

М. Покровський описав тенденцію до 
«зрощення» Обрізання зі Стрітенням [14]. 
Іконографія Стрітення взорована на опо-
відь Святого Письма, де сказано, що, за 
Законом Мойсея, жінка, яка народила пер-
вістка чоловічої статі, вважалася нечистою 
протягом сорока днів. На сороковий день 
вона була зобов’язана принести дитя в 
храм для представлення Богу та дві жерт-
ви: ягня для спалення і молодого голуба 
або горлицю (Лев. 12: 1, 8). Діва Марія та 
Йосиф, виконуючи закон Мойсеїв, принес-
ли Іісуса в Єрусалим. Коли вони ввійшли 
до храму, праведний старець Симеон у Не-
мовляті розпізнав Месію. Учасницею події 
була пророчиця Анна (Лк. 2. 22–33). 

У мистецтві європейського Відродження 
очевидним є поширення «змішаної» іконо-
графії. Водночас Обрізання Господнє як 
окремий сюжет знову входить в обіг, однак 
у видозміненому вигляді: додається цілий 
ряд подробиць, зокрема відбувається де-
талізація місця здійснення обряду, вво-
дяться нові учасники події (Амброджо Ло-
ренцетті. «Стрітення». 1342 р. Сієна, 
Італія. Галерея Уффіці. Флоренція, Італія; 
Гвар’єнто ді Арпо. «Обрізання Господнє». 
1368 р. Падуя, Італія. Музей Нортона 
Саймона. Пасадіна, США; Рогір ван дер 
Вейден. «Принесення до храму». Права 
стулка до «Вівтаря св. Коломби». 1450–
1456 рр. Брюссель. Стара пінакотека. 
Мюнхен, Німеччина) [19].

Зображення фігури старця в одязі пер-
восвященика – стала риса «змішаної» 
іконографії і в пам’ятках пізніших періо-
дів (XVII–XVIII cт.). М. Покровський у назва-

ній вище праці цитує настанови до малю-
вання ХVІІ–XVIII ст., у яких сказано: «Об-
різання пишеться як стрітення Господнє; 
замість Симеона стоїть Захарія; перед ним 
стоїть Богородиця, тримає Предвічне Не-
мовля Господа нашого Іісуса Христа; поміж 
Захарією і Богородицею – престол… (на 
ньому) книга та ножиці (?); за Богородицею 
стоїть Йосиф, а за ним натовп людей; па-
лати стрітенські…» [14, с. 816]; …«в церкві 
піп, як Власій, стоїть, риза Захарія; Пречис-
та тримає Немовля, а піп тримає в руці ніж, 
а в другій тарель; за Богородицею – Йо-
сиф…» [14, с. 817]. Захарія належав до ко-
ліна левитів, тобто був священиком, що до-
зволяло зображувати його у відповідному 
вбранні. Приклад такої іконографії розпіз-
нається у фресці, що зображена в капличці 
Св. Димитрія Солунського поблизу голов-
ного кафолікону Ватопедського монастиря, 
на якій Богоматір тримає Немовля на ру-
ках; перед нею – старець в одязі первосвя-
щеника; поряд – жертовник («Стрітення». 
Фреска церкви Св. Димитрія Мироточиво-
го. 1721 р. Ватопед, Афон). 

«Змішана» іконографія сюжетів Обрізан-
ня та Стрітення з культурою європейського 
Відродження впроваджується в українську 
традицію. У науковий обіг введено ряд ікон, 
за походженням пов’язаних із західноукра-
їнськими землями, на яких простежуються 
ці зміни. Одним із ранніх прикладів такої 
іконографії стала ікона «Різдво Христове» 
з десятьма сценами із життя Марії (іконо-
стас церкви Святої Богородиці. Середина 
XVI ст. с. Трушевичі, Старосамбірський 
р-н, Львівська обл., Україна. НМЛ, Львів, 
Україна). На ній представлено Обрізання 
Господнє із Захарією, зображеним з дов-
гим сивим волоссям, у священицьких ри-
зах, плащі та шапці пророка. Слід назва-
ти також ікони «Стрітення», що походять 
з празникових рядів іконостасів україн-
ських храмів (іконостас церкви Св. Трій-
ці. Перша половина ХVII ст. м. Судова 
Вишня, Мостиський р-н, Львівська обл., 
Україна. НМЛ, Львів, Україна; іконостас  
церкви Св. Духа. 1650 р. м. Рогатин, Івано- 
Франківська обл., Україна; іконостас 
церкви Воздвиження Чесного Хреста.  
1698–1705 рр. Скит Манявський, Бого-
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родчанський р-н, Івано-Франківська обл., 
Україна. НМЛ, Львів, Україна). На східно-
українських теренах дитинство Христа за-
звичай представлене в іконах «Різдво», 
«Поклоніння волхвів», «Стрітення» (іконо-
стас Спасо-Преображенської церкви. Пер-
ша третина ХVIII cт. с. Великі Сорочин-
ці, Миргородський р-н, Полтавська обл., 
Україна). У них очевидна загальна тен-
денція до поширення саме змішаного типу  
іконографії.

Ініціал Типографського євангелія № 7 на 
арк. 162 є унікальним прикладом раннього 
поєднання образу первосвященика з те-
мою обрізання.

Розпізнання образу. В ініціалі постать 
первосвященика не може розглядатися як 
ілюстрація до запису про Обрізання Гос-
поднє, тому що в іконографії цього сюжету 
такий образ є прикметною рисою мистец-
тва пізнішого часу. Позаяк у книгах кири-
личної традиції ініціали та текст пов’язані 
опосередковано, джерела образу можна 
шукати й у Старому Заповіті, де так само 
порушується тема обрізання.

Можна припустити, що ініціал пред-
ставляє Авраама. Саме він уклав Заповіт 
з Богом, здійснив самообрізання. І справді, 
посох у руці персонажа за формою нага-
дує ритуальний ніж у сцені «Жертвопри-
ношення Авраама». Праотця зазвичай зо-
бражували в грецькому одязі (підперезано-
му хітоні, або хітоні, поверх якого вбрано 
гіматій), бо він не був священиком. Отже, 
в ініціалі зображено не Авраама.

Одяг первосвященика є прикметною 
ознакою іконографії Аарона – за Старим 
Заповітом старшого брата Мойсея і його 
сподвижника у звільненні євреїв з єгипет-
ського полону, первосвященика з коліна 
левитів (Вих. 28:1). Атрибутом Аарона був 
його жезл. Спрямований Десницею Бо-
жою, він мав здатність протистояти чарам 
єгипетських жерців: обертатися у вужа, 
ковтати змій, перетворювати в річці воду 
на кров, насилати жаб, вошей, моровицю, 
град на землю єгипетську та творити інші 
страхіття та дива, аби примусити фараона 
відпустити синів Ізраїлевих до обіцяних Бо-
гом земель – до Краю, що тече молоком та 
медом (Вих. 3–9). Водночас жезл Аарона – 

священний атрибут скинії. Після облашту-
вання скинії Аарон був помазаний в перво-
священики, аби цей привілей в роду його 
передавався в спадок від батька до сина 
по старшій лінії. Прямих нащадків Аарона 
почали називати коенами. Усі інші леви-
ти отримували право бути священиками й 
учителями Тори (Ісх. 28, 29, 40; Лев. 8–10). 
Проти того повстав зі своїми спільниками 
Корей, що, як і Аарон, походив з коліна ле-
витів. Він заявив домагання на таке саме 
право служити в скинії. Щоб остаточно ви-
рішити суперечку, Мойсей вдався до суду 
Божого, і атрибути голів племен були по-
кладені на ніч в ковчег. Уранці з’ясувалося, 
що жезл Аарона дав паростки й розквітнув 
цвітом мигдалевого дерева. Це стало дока-
зом богообраності Аарона та його нащад-
ків в їх призначенні. На згадку про цю подію 
жезл Аарона було залишено в cкинії як свя-
ту реліквію перед ковчегом (Чис. 17: 1–8). 
В ініціалі пророслий посох-жезл у руці лю-
дини та одяг первосвященика є важливими 
деталями, які дають змогу ідентифікувати 
цю особу як Аарона. 

Слід звернути увагу ще на одну деталь – 
предмет, зображений за первосвящени-
ком, який Я. Запаско назвав кріслом. Од-
нак в іконографії первосвящеників тронні 
зображення нам не відомі. Цей прямокут-
ний предмет у нижній частині розроблений 
ромбоподібними мотивами, що, можливо, 
є спробою художника передати поверхню, 
обкладену «кованими листами металу»; 
одна із двох (показаних на малюнку) опор 
завершується мотивом розкритих листків і 
бутоном між ними, що є знаком того, що він 
розквітнув). В ініціалі акцентовано зв’язок 
зображеного персонажа й цього предмета: 
Аарон наче примостився на його краєчку. 
У тому предметі можна розпізнати ковчег 
заповіту або престол.

Іконографія скинії та ковчега взорована 
на тексти Нового Заповіту: «…Була бо уря-
джена перша скинія, яка зветься святиня, 
а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. 
А за другою заслоною скинія, що зветься 
Святеє Святих. Мала вона золоту кадиль-
ницю й ковчега заповіту, усюди обкутого зо-
лотом, а в нім золота посудина з манною, 
і розцвіле жезло Ааронове та таблиці запо-
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віту…» (Євр. 9: 1–6). Ковчег заповіту тра-
диційно зображували прямокутним на чо-
тирьох ніжках, атрибутивною ознакою йо-
го був пророслий жезл. Залежно від рівня 
стилізації ковчег зображувався то умовно, 
а то більш предметно («Зерцало людсько-
го порятунку». Близько 1450 р. Кельн. ММ, 
10 В 34, арк. 9 r. Гаага, Нідерланди). 

Престол є атрибутом іконографії Бога- 
Отця, Христа Спасителя, Богоматері, зна-
ком їхньої влади в Царстві Небесному, 
символом усього видимого й невидимого 
Світу. У латинській традиції на престолах 
також зображували св. Петра та понтифі-
ків, а іноді й амбітні єпископи, домагаю-
чись Папського сану, замовляли власні 
портрети відповідної іконографії (Псалтир 
Еґберта, конволют Трірського псалтиря. 
984–993 рр. Райхенау (?). Національний 
археологічний музей м. Чивідале-дель-
Фріулі, № 4545, Ms. CXXXVI, арк. 17, 19. 
Чивідале-дель-Фріулі, Італія). Слід згадати 
також імператорські репрезентативні пор-
трети в іконографії Magestis Domine. Чи 
можна припустити, що в ініціалі християн-
ської богослужбової книги представлено 
іудейського первосвященика, що возсідає 
на престолі? 

Християнські та іудейські святині. Та-
ке, на перший погляд, складне питання роз-
кривається в доктрині культури ХІІ–ХІІІ ст. й 
має глибинні витоки в текстах Святого Пи-
сання, зокрема в Посланнях св. Апостола 
Павла до Євреїв. Там окреслено грань між 
християнською святинею та іудейською 
скинією, між «Первосвящеником, що засів 
на небесах, по правиці престолу велич-
ности, що Він Священнослужитель святині 
й правдивої скинії, що її збудував був Гос-
подь, а не людина» (Євр. 8: 1–13), та свя-
щениками по закону: «Отож, коли б доско-
налість була через священство левитське, 
бо люди Закона одержали з ним, то яка ще 
потреба була, щоб Інший Священик [Іісус 
Христос. – Л. Г.] повстав за чином Мелхи-
седековим, а не зватися за чином Аароно-
вим?» (Євр. 7: 11). 

Зв’язок між цим предметом та людиною 
(зображеною в ініціалі) є додатковим дока-
зом на користь розпізнання в представле-
ному персонажі первосвященика (можли-

во, Аарона), а в прямокутному предметі за 
ним – ковчега скинії.

Культурні контексти. Історія проти-
ставлення іудеїв та християн сягає ІV cт., 
коли на Нікейському Вселенському Соборі 
розглядалося питання про природу Іісуса. 
Проте ще перед тим місцевий собор, що 
відбувся близько 305 року в Ельвірі (Іспа-
нія), ухвалив ряд постанов, спрямованих 
на розділення євреїв та християн: під забо-
роною були спільні трапези, змішані шлю-
би, дотримання суботи та ін. У подальшій 
традиції тема єврейської інакшості пору-
шувалася багатьма церковними Собора-
ми. В епоху Христових походів додається 
тема єврейського лихварства, уперше по-
рушена на місцевих Авіньйонському (1209) 
та Паризькому (1213) соборах. Вона була 
згадана і в постановах IV Латеранського 
[XII Вселенського] Собору (1215). Тоді єв-
реїв зобов’язали носити особливий одяг 
та розпізнавальні нашивки. Упродовж XIII–
XIV ст. упереджене ставлення до них як до 
етносу чужинців перебувало в центрі сус-
пільної уваги та церковного життя: на міс-
цевих церковних соборах на теренах усієї 
Європи були прийняті відповідні рішення. 
Тож під проводом католицької інквізиції, під 
гаслами боротьби за чистоту віри і спові-
дань здійснювалося вигнання євреїв з на-
сиджених місць. Наслідком того стала ма-
сова міграція іудеїв на схід Європи. Історія 
євреїв – це чотири тисячоліття неспокою 
та поневірянь, однак вона не складалася з 
одних лише погромів і утисків: якщо на по-
чатку Середньовіччя чисельно домінували 
єврейські громади з Близького Сходу, то до 
кінця цього періоду європейські євреї, не-
зважаючи на гоніння, стали найвпливові-
шою групою діаспори [10, стлб. 82–85]. 

Іконографія іудеїв у західній та візан-
тійській традиціях. Певною рефлексією 
на існуючий культурний контекст стала 
модифікація іконографічної традиції зо-
браження іудеїв. Так, у пам’ятках христи-
янського мистецтва ІV–ХІ ст. іудейських 
пророків, царів та військових начальників 
можна розпізнати тільки з контексту: вони 
нічим не відрізнялися від інших мудреців, 
королів і солдатів [20]. Однак у ХІІІ–ХІV ст. в 
західному європейському мистецтві впро-
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ваджуються нарочиті ознаки єврейської 
зовнішності (крючкуваті носи, важкі підбо-
ріддя, кучеряві пасма волосся, ковпаки), 
тож формується певний стереотип [21]. 
На противагу тому в східнохристиянсько-
му мистецтві не акцентуються ознаки зо-
внішності, а виокремлюються лише атри-
бути, які вказують на чин священства або 
пророцтва. До таких «маркерів» належали 
деталі молитовного облачення, наприклад, 
головні убори: тфилін (коробочка на голо-
ві, підв’язана під підборіддям шкіряними 
ремінцями) або таліт (біле смугасте покри-
вало з китицями на кутах, яке згодом в іко-
нографічній традиції було модифіковано в 
каптур) [21].

На прикладі зображення первосвяще-
ника в ініціалі Типографського євангелія 
№ 7 можна простежити як упровадження 
західної традиції «крючкуватих носів», так 
і біблійно-історичне усвідомлення образу 
(тяглість візантійської традиції). Таке поєд-
нання засвідчує особливості формування 
художнього процесу на українських теренах 
і є відображенням певного культурного кон-
тексту Галицько-Волинської Русі середини 
ХІІІ ст., де князь Данило Романович (1201–
1264) та Волинський князь Володимир Ва-
силькович (1249–1288) прихильно стави-
лися до єврейських общин, сприяли їхньо-
му розселенню на підвладних їм землях. 
Підтвердженням того є літописна згадка 
про смерть Володимира Васильковича. 
Тоді представники всіх громад  гірко опла-
кували смерть доброго до них князя: «...âñå 
ìíîæåñòâî . Âîëîäèìåð÷åâú . ìîóæè è 
æåíû è ähòè . Íhìöè . è Ñîóðîæüöh è 
Íîâãîðîäöè . è Æèäîâå ïëàêîóñ# . àêè è 
âî âç#òüå Èåðñ̑ëìîó . åãäà âåä#õîóòü � 
âî ïîëîíú Âàâèëîíüñêèè» [15, cтлб. 920].

Поява в Місяцеслові Типографського 
євангелія № 7 антропоморфного ініціала, 
де представлено повнофігурне зображен-
ня людини, у зовнішності якої підкреслено 
риси єврейської ідентичності, видається не 
випадковою. Акцентування етнічних рис чіт-
ко вказує на впровадження стереотипу, який 
сформувався наприкінці ХІІ – на початку ХІ-
ІІ ст. Водночас у такий спосіб художник, на-
певне, намагався підкреслити певну кален-
дарну дату – свято Обрізання Господнього. 

Проте Аарон не згадується в контексті цього 
свята та інших біблійних оповідей про об-
різання. Особ ливу увагу художника до цієї 
теми можна пояснити його рефлексією на 
культурний контекст доби, коли присутність 
єврейських громад на українських землях 
стає помітним суспільним явищем.

Другий малюнок, на якому представле-
но так само іудея, каліграф розмістив на 
берегах арк. 171, у графічний спосіб не 
пов’язавши його з жодною буквицею. Це не 
не повнофігурне зображення, як в ініціалі 
на арк. 162, а лише маленький оплічний 
портрет, у якому майже дзеркально повто-
рюються іконографічні ознаки образу, за-
фіксованого в розглянутому нами ініціалі.

Обличчя обох персонажів, хоча й пред-
ставлені на різних аркушах, проте розвер-
нуті один до одного. В оплічному зображен-
ні, незалежно від того, що голову подано в 
іншому ракурсі, легко розпізнати подібну 
грубість рис обличчя та ковпак з налобною 
пов’язкою. Остання деталь указує на свя-
щенство особи.

Портрет розміщено поряд з початком 
запису за серпень, першого дня якого зга-
дували святих мучеників Маккавеїв (Авіма, 
Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Ади-
ма і Маркелла), їхню матір мученицю Соло-
монію та законовчителя мученика Єлеаза-
ра – персонажів, згаданих у неканонічних 
книгах Біблії. Там оповідається про те, як 
вони постраждали в 166 році до Р. Х. від 
нечестивого сирійского царя Антіоха Епі-
фана (2 Мак. 6–74; Мак. 17: 1). Літню люди-
ну на цьому зображенні можна було б роз-
пізнати як законовчителя Єлеазара. Oднак 
за іконографією спільних зображень з Мак-
кавеями його подавали як благочестивого 
старця з непокритою головою в грецькому 
одязі й лише у складі групи. Водночас Єле-
азар, титулований законовчителем, мав 
належати до коліна левитів, отож, по праву 
міг бути представлений в головному уборі 
первосвященика. 

На думку спадає ще одна обставина, 
яка пов’язує зображення на арк. 162 та 
171. Відомо, що сина Аарона звали Єле-
азар. Він був священиком у Єрусалимі та 
першим успадкував первосвященство від 
батька (Чист. 3, 32). У православній церкві 
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Єлеазара (сина Аарона) згадують під час 
Різдвяного посту в Неділю Святих праотців 
11 (24 за ст. ст.) грудня (напередодні Різдва 
Христового). Тому в ініціалі на арк. 162 в 
костюмі первосвященика з розквітлим жез-
лом може бути зображений як Аарон, так 
і Єлеазар. Образ останнього з них в такій 
іконографії відомий за пізнішими джерела-
ми, зокрема за портретом, розміщеним у 
книзі Гійома Руйє «Збірник образів знаних 
у світі людей, з додаванням їхніх життєпи-
сів, взятих в скороченому вигляді з кращих 
відібраних авторів», що була видана в Ліоні 
(Франція) 1553 року [22]. До збірника ввій-
шло приблизно 900 портретів у медальйо-
нах, виконаних у техніці ксилографії. У пе-
редмові до своєї книги Гійом Руйє наголо-
сив на залученні значної кількості давніших 
джерел, серед них і грецьких. У цьому збір-
нику Єлеазара представлено в подобі свя-
щеника, що, без сумніву, є наслідуванням 
давнішої іконографічної традиції.

Отже, розмістивши в Місяцеслові Типо-
графського євангелія № 7 два зображення 
іудеїв, які так чи так були дотичні до імені 
Єлеазар, каліграф, імовірно, намагався ак-
центувати у своєму творі саме це ім’я.

Пояснити причини виникнення цих об-
разів можна не лише загальними тенден-
ціями в розвитку суспільства та церковного 
життя в XIII ст., але й умовами замовлення. 
Вірогідно, що рукопис переписали для того, 
хто був наречений Єлеазаром або отримав 
це ім’я при хрещенні. Також слід зазначити, 
що авторизація текстів у роботі перепису-
вачів книг Давньої Русі була звичною спра-
вою 2. Тому дозволимо собі припустити, що 
на арк. 171 художник міг зобразити самого 
себе, у такий спосіб авторизувавши руко-
пис та ініціали 3.

Примітки
1 З рукописом можна ознайомитися на офіційно-

му сайті РДАДА ([Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://rgada.info).

2 Повний перелік імен (автографів) каліграфів, що 
збереглися на аркушах книг, створених на теренах 
Русі-України, дослідив Я. Запаско [7, с. 473__477].

3 Питання щодо можливості зображення портре-
тів авторів на сторінках пергаменних рукописів ки-
риличного письма лишається недослідженим, хоча 

ряд слов’янських рукописів містить неатрибутовані 
антропо морфні зображення, які можна було б віднести 
до такої категорії малюнків. Зокрема, подібний портрет 
розміщено в Савиній книзі (Х–ХІ ст. Північно-східні те-
рена Болгарії. РДАДА, ф. 381, № 14, арк. 165).
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SUMMARY

The article examines the illustrative row for the Typographical Gospel # 7 (RGADA, 
fund 381, inventory 1, unit 7). By pa laeographic and art-stylistic features, it is considered to 
be related to the terrains of Halychyna-Volyn Rus and dated to the XIIIth century. The text 
is decorated with a big miniature and three hundred and three initials. A particular heed is 
paid to anthropomorphous images on sheet 162 (initial B) and sheet 171 (a small shoulder-
depth portrait on margins), which illustrate Menology’s texts. On basis of Biblical texts placed 
near these images, it was ascertained that in the first case, the initial B marks the feast of 
Circumcision of Christ (January 1). In the second one, located on margins is a figure of a man 
juxtaposed with the feast of Old Testament Holy Maccabean Martyrs, their mother Solomonia 
and Eleazar, a teacher of the law (August 1). After Biblical stories of these feasts and respective 
iconographic principles of their representations, it was established that the initial depicts the 
high priest Aaron (or his son Eleazar). The shoulder-depth portrait can be recognizable the 
same way as the teacher of the law Eleazar. This name arguably indicated a customer of the 
manuscript. There is another assumption that on sheet 171, a calligrapher left his portrait, 
thereby autho rizing the manuscript and the initials.

Keywords: handwritten book, illustrative row, headpieces, initials, illustrations on margins, 
anthropomorphous images, Biblical topics, iconography, high priest, Aaron, Eleazar.
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