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Сергій Левченко

До історії формування колекції іконопису та творів
давньоруського декоративно-прикладного мистецтва
в Національному музеї «Київська картинна галерея»
Твори іконопису ХІІІ — початку ХХ століття і давньоруського декоративно-прикладного мистецтва
становлять один із найбільш значущих розділів колекції Національного музею «Київська картинна галерея». Незважаючи на досить скромний обсяг —
тільки 93 одиниці зберігання — багато з пам’яток,
що входять до нього, мають велику історичну та художню цінність і можуть бути поставлені в один ряд
із найвідомішими експонатами найбільших зібрань.
В основу колекції музею, відкритого 1922 року під
назвою Київська картинна галерея, були покладені
націоналізовані художні цінності, що належали раніше відомим київським промисловцям і меценатам
Николі, Федору та Івану Терещенкам. Оскільки збирацькі інтереси членів цієї родини були зосереджені на творчості російських майстрів другої половини
ХІХ століття, середньовічних пам’яток у первісному
музейному зібранні не було. Їх поява пов’язана з наступним етапом формування державних музейних колекцій, коли відбувалося активне переміщення творів
з однієї музейної установи до іншої. У 1930-ті роки
фонди Картинної галереї (перетвореної 1936 року
на Київський державний музей російського мистецтва) поповнились унікальними пам’ятками з колишньої приватної колекції Богдана Івановича (1849–
1917) та Варвари Николівни (1852–1922) Ханенків,
що зберігалася тоді у Музеї мистецтв Всеукраїнської
академії наук (ВУАН; нині Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків). 1932 року звідти було передано 64 ікони ХV–XVII століть, а 1938-го — дві рідкі
пам’ятки лицьового шитва: плащаниці XV й XVI століть. Усі ці твори, що складали одне з кращих київських зібрань давньоруського мистецтва, опинились
у сімейній колекції Ханенків завдяки Варварі Николівні, яка, за її словами, «відчувала їхню красу й діставала, дивлячись на них, істинне задоволення».
Варвара Ханенко захопилась іконами на початку
1910-х років. Для неї, як і для багатьох інших знавців
мистецтва, колекціонерів і художників, «то було ціле
одкровення». Бажаючи стежити за нововідкритими
пам’ятками та появою цінних зразків на ринку церковного мистецтва, Варвара Ханенко зверталася по допомогу й консультації до відомих фахівців з Москви
та Петербурга: історика, архівіста, палеографа й мистецтвознавця М. П. Лихачова, хранителя Третьяковської галереї М. М. Черногубова, іконописців-реставраторів М. І. Дикарьова, Г. О. Чирикова, Є. І. Брягіна.
Особливо тісним було її спілкування з живописцем
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і музейним діячем Іллею Семеновичем Остроуховим,
який зібрав у передреволюційні роки найціннішу колекцію російських ікон. Остроухов одним із перших
у Росії став купувати їх не як пам’ятки церковної старовини, а як твори мистецтва, і виступив ініціатором
їх систематичного реставраційного розкриття. З листування В. Н. Ханенко з І. С. Остроуховим відомо,
що завдяки його участі зібрання Варвари Николівни
поповнювалося найцікавішими пам’ятками. Зокрема, двома іконами з так званого Каргопольського чину — «Таємна вечеря» та «Усікновіння глави
Іоанна Предтечі», що колись входили до празникового ряду іконостаса разом зі знаменитими «Зняттям
з хреста», «Покладенням у гроб» і «Зішестям до аду»
з Третьяковської галереї та «Вознесінням» із зібрання Сергієво-Посадського музею-заповідника. Фахівці
відносять їх до вологодських творів межі XV–XVI століть, написаних під впливом ростово-суздальських
і московських традицій.
Період колекціонування ікон Варварою Ханенко
тривав недовго — до початку революції 1917 року.
Однак усього лише за кілька років їй вдалося зібрати
значну кількість цінних для історії російського мистецтва пам’яток, які, на жаль, спіткала сумна доля.
Більшу частину ханенківської колекції було втрачено
під час окупації Києва в роки Другої світової війни.
З 64 ікон, зібраних Варварою Николівною, вціліло
тільки 16, котрі музей устиг евакуювати. Зараз майже
всі вони перебувають у постійній експозиції, складаючи основу розділу давньоруського мистецтва:
1. Таємна вечеря (Ж-6);
2. Усікновіння глави Іоанна Предтечі (Ж-7);
3. Архангел Михаїл та архідиякон Стефан (Ж-11);
4. Чудо Георгія про змія (Ж-2);
5. Вогненне сходження пророка Ілії (Ж-3);
6. Страшний суд (Ж-4);
7. Христос Вседержитель (Спас Яре Око),
в окладі (Ж-8);
8. Деісус. Празники (Ж-16);
9. Деісус (Ж-10);
10. Деісус (Ж-17);
11, 12, 13. Деісус тричастинний (Ж-9);
14, 15, 16. Тріодь пісна (три двобічні ікони-таблетки)
(Ж-14а, Ж-14б, Ж-14в).
Серед уцілілих пам’яток виявилися й дві плащаниці з сюжетом «Покладення у гроб». Одна з них
(Т-414), датована кінцем XV — початком XVI століття,
імовірно, походить з майстерні новгородської боярині

Настасьї Овинової; друга (Т-415) належить до аналогічних виробів, створених у середині XVI століття
в майстернях Казані та Свиязька.
Крім ікон і зразків церковного шитва, у 1930-ті роки
з Музею мистецтв ВУАН до Київської картинної галереї було передано ряд творів дрібної пластики: енколпіони, натільні хрестики, образки та інші предмети,
що входили до великої колекції руських старожитностей, зібраних Богданом Івановичем Ханенком. Деякі
з них виконані у складній і дорогій техніці перегородчастої емалі. Особливу цінність представляє знайдена
1897 року в селі Мотовилівка Київської губернії стулка
хреста-енколпіона ХІІ — початку ХІІІ століття, відомого у науковій літературі як «Хрест Симеона» (V-50).
Цей виріб, прикрашений мініатюрними зображеннями
п’яти чоловічих і жіночих облич, входить до кола небагатьох виняткових за своїми мистецькими якостями
давньоруських енколпіонів, що дійшли до нас. Усього
зараз у фондах музею зберігається 16 предметів давньоруської дрібної пластики ХІ–ХІІІ століть.
1938 року у музейній колекції з’явилась ікона
«Благовірні князі Борис і Гліб» (Ж-1), яка до сьогодні
залишається найціннішим і найдавнішим експонатом
живописного зібрання. Унікальна пам’ятка, що походить з Вознесенської церкви Савво-Вишерського монастиря поблизу Новгорода, імовірніше за все, є новгородським твором середини ХІІІ століття, що зберіг
відголоски київських художніх традицій. Близько
1914 року ікона була придбана відомим промисловцем і меценатом Павлом Івановичем Харитоненком
(1852–1914). До революції вона зберігалася у маєтку збирача — у селі Натальївка Харківської губернії,
у спеціально збудованій ним Спаській церкві, що являла собою своєрідний музей давньоруського іконопису та церковного начиння. З колекції П. І. Харитоненка походить ще один експонат — Царські врата
XVI століття (Ж-15), що надійшли до музейної колекції 1944 року.
Непростим етапом в історії давньоруського зібрання були роки німецької окупації. Поновивши роботу музею, загарбники зробили його центром збирання ікон,
куди у великій кількості звозилися твори з «Музейного
містечка» на території Києво-Печерської лаври. При
відступі з Києва в 1943 році нацисти переправили зібрані цінності спершу до Кеніґсберґа, а потім до замку
Вільденгоф, де вони буцімто загинули при пожежі.
Зі зроблених при німцях топографічних описів
Київського музею російського мистецтва (КМРМ),
в яких зафіксовано склад музейних колекцій, відомо, що в той період в експозиції та фондах налічувалося близько 600 ікон. Не виключено, що загальна
кількість давньоруських пам’яток, що знаходились
у музеї, перевищувала це число. За показаннями
Альфреда Роде, директора Пруського музею у Королівському замку Кеніґсберґа, який займався прийняттям, розміщенням і зберіганням культурних цінностей, що доставлялися з окупованих територій

СРСР, «найзначніше зібрання ікон у світі» — близько
800 одиниць — прибуло з Києва. Таким чином, вивезена колекція давньоруського живопису стала найбільш відчутною втратою для музею. Серед великого
числа ікон, які надійшли до КМРМ з Києво-Печерської лаври, а потім були відправлені до Німеччини,
опинилися такі безцінні пам’ятки, як храмовий образ
«Успіння Богоматері» з підірваного 1941 року Успенського собору та ікона «Богоматір Ігорівська», перед
якою, за переказами, молився незадовго до загибелі
в 1147 році чернігівський князь Ігор Ольгович.
З усіх ікон, що надійшли до музею в період окупації, після війни залишилося тільки 35; дві з них перебувають у постійній експозиції. Це створена в останній
чверті ХVI століття здогадно у вологодській провінції
трирядна ікона «Святитель Василій Великий; Різдво
Христове; Пророк Ієремія» (Ж-12) та «Іоанн Предтеча» (Ж-13) — твір, який дослідники пов’язують з іконописною майстернею Оружейної палати.
Решта 33 ікони зберігаються у музейних фондах.
З них до числа найдавніших належать два двобічних виносних образи XVI століття — «Богоматір
Знамення. Святитель Миколай Чудотворець» (Ж-5)
і «Богоматір Володимирська. Святитель Миколай
Чудотворець» (Ж-395). Серед пам’яток XVII століття виділяються семифігурний поясний деісусний чин
(Ж-365) північного письма, ікона з рідкісним сюжетом
«Оновлення храму Воскресіння Христового (Воскресіння Словущеє)» (Ж-394) і двобічний запрестольний
виносний хрест (Ж-374), де, крім «Розп’яття з предстоячими» і «Спаса Нерукотворного», є зображення архангелів Михаїла та Гавриїла, апостолів Петра
й Павла, священномученика Власія Севастійського,
святителя Миколая Чудотворця, преподобних Димитрія Прилуцького, Зосими та Савватія Соловецьких.
Особливий інтерес представляє велика храмова ікона «Богоматір Тихвінська, з празниками та вибраними святими» (Ж-359). Іконографія цієї монументальної роботи новгородського майстра кінця
XVI — початку XVII століття вирізняється складною
композицією з великою кількістю додаткових зображень, що оточують центральний образ (46 фігур святих і 24 клейма з сюжетами празників). Цікава пам’ятка також довгим, частково збереженим, написом, що
містить відомості про його історію.
Характерним зразком пізніх творів може слугувати
старообрядницька ікона початку ХІХ століття зі Стародуб’я або Новозибкова «Деісус (Седмиця), з припадаючими преподобними Макарієм Жовтоводським
та Андроником Московським» (Ж-386). Раніше вона
зберігалася у Церковно-археологічному музеї при
Київській духовній академії, куди надійшла на початку XX століття разом з іншими старообрядницькими
іконами, зібраними статським радником зі Стародуб’я
В. М. Фальковським. Висока якість виконання вирізняє ікону «Великомученик Пантелеймон і блаженний Миколай Кочанов» (Ж-375), створену на зламі
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ХІХ-ХХ століть в одній з мстьорських майстерень,
що працювали у Москві.
Повоєнні надходження творів іконопису до музею
були епізодичними й мали випадковий характер. За цей
час розділ поповнився лише 17 пам’ятками (переважно
XVIII–XIX століть), що відображають стилістичні особливості різних іконописних центрів Росії. Їх прикладом
можуть бути шість невеликих ікон із зібрання відомого
київського вченого-хіміка, академіка О. І. Бродського:
1. Деісус (Седмиця), з припадаючими преподобними
Зосимою та Савватієм Соловецькими (Ж-1588);
2. Святитель Миколай Чудотворець (Ж-1587);
3. Іоанн Предтеча, з празниками, вибраними
святими та сценами житія (з тричастинного
Деісуса) (Ж-1585);
4. Спас Вседержитель (Ж-1590);
5. Богоматір Казанська; Воскресіння — Зішестя до
аду; Святитель Миколай Чудотворець; Вибрані
святі (дворядиця) (Ж-1586);
6. Богоматір «Усіх скорботних Радість»; Богоматір
«Неопалима Купина»; Спас Вседержитель; Святі
мученики Гурій, Самон, Авив і великомучениця
Варвара (чотиричастинна ікона) (Ж-1589).

Серед творів, що з’явилися в зібранні у другій
половині ХХ століття, два заслуговують на особливу увагу. Велика новгородська ікона XVI століття
«Богоматір Грузинська» (Ж-371) вирізняється суттєвою погрішністю іконографії: права рука Немовляти
Христа замість традиційного жесту благословення
стиснута в кулак. Причиною цього, імовірно, стала
похибка іконописця, який працював із дзеркальним
прорисом без іконного зразка. Виявивши помилку,
він виправив її лише частково, зчистивши сувій і «переклавши» його з однієї руки Немовляти до іншої.
Друга цінна пам’ятка — ікона «Богоматір Знамення» (Ж-1834), підписна робота майстра Оружейної палати Кирила Уланова (пом. 1731), датована 1702 роком. Твір видатного ізографа є списком лицьового
боку відомої двобічної ікони ХІІ століття «Богоматір
Знамення. Апостол Петро та мучениця Наталія», що
зберігається нині у Новгородському історико-архітектурному музеї-заповіднику.
У ХХІ столітті іконописне зібрання Національного
музею «Київська картинна галерея» не поповнювалося, але історія його вивчення триває, свідченням чого
і є даний каталог.

Галина Алавердова

Основні етапи вивчення колекції іконопису та творів
давньоруського декоративно-прикладного мистецтва
в Національному музеї «Київська картинна галерея»
Вивчення зібрання давньоруського живопису
й творів прикладного мистецтва, яке є частиною колекції Національного музею «Київська картинна галерея», почалося у 1930-ті роки, коли до музею надійшли першокласні пам’ятки, що належали раніше
Б. І. та В. Н. Ханенкам і П. І. Харитоненку. Довоєнні
інвентарні книги й карточки до нашого часу не дійшли, але в музейному архіві зберігся машинописний
текст наукової доповіді М. М. Черногубова (1940 р.)
про ікону «Борис і Гліб» — першої спроби атрибуції
унікальної пам’ятки. Доповідь було опубліковано вже
по смерті автора, 1963 року, у збірці «Древнерусское
искусство XV — начала XVI в.», з редакторськими
правками, що змінили датування з кінця XII — початку XIII століття на межу XIII–XIV століть.
Інвентаризація та серйозне вивчення давньоруського розділу колекції продовжилися у повоєнні роки.
На допомогу київським музейникам прийшли їхні
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московські колеги. Зокрема, наукові описи перших
17 ікон, найдавніших і найцінніших у художньому відношенні, були складені 1952 року Н. Є. Мньовою —
одним з найбільших тоді фахівців у галузі середньовічного живопису (збереглися їх рукописні копії,
зроблені науковим співробітником Н. Ейдельнант).
Згодом у дослідженні пам’яток з київського зібрання брали участь також інші авторитетні мистецтвознавці та реставратори з музеїв Росії: у 1970–1980-ті
роки — В. В. Кириченко, С. І. Голубєв, І. О. Іванова,
О. В. Лелекова, у 1990-ті — Н. В. Розанова і Н. Г. Бекеньова. Кілька ікон, що експонувалися на великих
тематичних виставках, присвячених різним центрам
середньовічного живопису, стали об’єктами пильної
уваги М. В. Алпатова, В. М. Лазарева, Г. І. Вздорнова,
Г. В. Попова, Е. С. Смирнової. У цьому каталозі дано
посилання на всі їхні роботи, де згадуються твори
із колекції Київської картинної галереї.

У 2015–2017 роках, коли каталог уже готувався до друку, порадами й консультаціями допомогли
співробітники Центрального музею давньоруської
культури імені Андрія Рубльова — Н. І. Комашко,
Л. М. Євсєєва, С. В. Гнутова. Ними була написана
докладна рецензія, завдяки котрій вдалося звузити
надто широкі датування, пов’язати окремі пам’ятки
з тією чи тією іконописною традицією, відмовитися
від застарілих формулювань.
Певна річ, усі ці роки займалися науковою роботою і київські мистецтвознавці. Не одне десятиліття
присвятила дослідженню ікон Лідія Андріївна Пелькіна (1911–1994), яка прийшла до музею в 1937 році
й прослужила йому майже 60 років. Саме вона стала
упорядником розділу «Іконопис ХІІІ — першої половини XIX століття» у першому випуску каталогу живопису Київського музею російського мистецтва (назва
Галереї з 1936 по 2017 р.), виданому 1992 року. До роботи над каталогом, у вступній статті до якого було
вперше розказано про основні етапи формування
музейної колекції іконопису, Лідія Андріївна залучила
також автора цих рядків, у той час молодого мистецтвознавця. Тоді ж таки була опублікована стаття про
наново відкриту ікону Кирила Уланова1, на яку звернули нашу увагу Н. В. Розанова и Н. Г. Бекеньова.
Свідченням неослабного інтересу до колекції та її
високого науково-дослідного потенціалу є дипломна робота випускниці Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Ольги Рижової
(1999 р.), присвячена пам’яткам іконопису XVI століття. Численні спостереження з укладеного нею академічного каталогу використані з посиланнями у цьому
виданні. У бакалаврській роботі Наталії Брюне (Державна академія керівних кадрів культури й мистецтв)
предметом мистецтвознавчого аналізу стала колекція старообрядницьких ікон. Можна тільки жалкувати,
що декілька творів, які з різних причин виявилися недоступними авторові, завадили зробити це серйозне
дослідження вичерпним.
1
2
3
4
5
6
7

Активна фаза вивчення зібрання давньоруського
живопису і творів прикладного мистецтва пов’язана
з діяльністю Сергія Левченка — провідного наукового
співробітника музею (до 2010 року). Підсумком його
більш ніж десятирічної праці стало створення даного
каталогу.
У 2005 році С. Левченко прочитав і опублікував
доповідь про історію формування колекції давньоруського мистецтва сім’ї Ханенків2. У тій же збірці
було надруковано його наукове повідомлення про дві
пам’ятки давньоруського лицьового шитва — плащаниці з колекції Ханенків3, що надійшли до музею разом з іконами та предметами дрібної пластики. Два
роки по тому вони були вперше відтворені на сторінках журналу «Антиквар»4.
У той же період С. Левченко атрибутував ряд старообрядницьких пам’яток і опублікував статтю5, де їх
розглядалося в контексті специфіки старообрядницького іконописання, яке ввійшло до сфери інтересів
фахівців не так давно. Однак найновіші матеріали,
що відображають результати вивчення як окремих
пам’яток, так і груп творів, пов’язаних з певними центрами старообрядницької культури, дозволили уточнити деякі атрибуції.
Чимало уваги приділив дослідник і творам дрібної пластики. Він атрибутував дві підвісні печатки6,
а також опублікував найцікавішу в художньому відношенні частину невеликого музейного зібрання
хрестів-тільників і хрестів-енколпіонів7. Ці матеріали
були використані ним і при створенні даного каталогу,
де пам’ятки постають вивченими більш ґрунтовно.
Попри те, що музейна колекція давньоруського
мистецтва порівняно невелика, ряд творів вимагає
подальшого ретельного вивчення: уточнення датувань та іконографії, у деяких випадках — проведення
палеографічних, а головне — техніко-технологічних
досліджень. Останні видаються основоположними
для наближення до завершення цієї копіткої та надзвичайно цікавої роботи.

Алавердова Г. В. Новооткрытая икона «Богоматерь Знамение с избранными святыми» Кирилла Уланова // Сборник научных сообщений Киевского музея русского искусства. — К., 1992. — С. 5–8.
Левченко С. В. Из истории формирования коллекции древнерусского искусства семьи Ханенко // Ханенківські читання. Вип. 7. Матеріали науково-практичної конференції. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. — К., 2005. — С. 50–59.
Левченко С. В. Древнерусские плащаницы из собрания Ханенко в Киевском музее русского искусства // Ханенківські читання. Вип. 7.
Матеріали науково-практичної конференції. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. — К., 2005. — С. 60–67.
Левченко С. В. Плащаница. Артефакт древнерусского искусства // Антиквар. — 2007. — № 5–6. — С. 46–49.
Левченко С. В. К атрибуции некоторых старообрядческих икон из собрания Киевского музея русского искусства // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: зб. наук. праць. Вип. 16. — К., 2006. — С.104–115.
Левченко С. В. Атрибуция двух подвесных печатей из собрания Киевского музея русского искусства // Могилянські читання 2005 року:
зб. наук. праць. — К., 2006. — С. 306–311.
Левченко С. В. «Чудотворящее спасение» // Антиквар. — 2006. — № 1. — С. 32–35.
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Пояснення до каталогу

Прийняті скорочення

У каталозі представлено всю колекцію іконопису та давньоруського декоративно-прикладного
мистецтва, до якої додано також підвісну печатку
візантійського імператора Михаїла VII Дуки. Твори
розділено на дві основні групи — «Іконопис» і «Декоративно-прикладне мистецтво» й розташовано
всередині розділів у хронологічному порядку з використанням наскрізної нумерації. Ікони, що колись
входили до одного іконостасного ряду, публікуються під одним номером і розглядаються в межах однієї каталожної статті.
У заголовок кожної статті винесено назву експоната (у деяких випадках із зазначенням імені
автора), час створення, належність до того чи того
мистецького центру. Вказано також матеріал (в іконах — з коротким описом основи), техніка виконання, розміри (ікон — у сантиметрах, пам’яток дрібної
пластики — у міліметрах) та інвентарний номер.
Усередині кожної статті матеріали розміщено
згідно з рубриками: «Опис», «Написи», «Іконографія», «Схоронність», «Реставрація», «Походження», «Надходження», «Атрибуція», «Виставки»,
«Література», «Архівні матеріали».
За відсутності відомостей про походження або
реставрацію пам’ятки відповідні рубрики випущено. Рубрика «Архівні матеріали» вводиться тільки якщо збереглися листи, телеграми (зокрема,
В. Н. Ханенко до І. С. Остроухова) та інші документи, пов’язані з розглядуваними творами.
В «Описі» аналізуються композиція, колорит
і манера виконання. Сюжети клейм ікон вказано
зліва направо, починаючи з лівого верхнього кута.
Написи відтворено із збереженням орфографічних і по можливості палеографічних особливостей
оригіналу. Форма надстрокових знаків (за їх наявності) у нашому записі умовна. Текст у місцях утрат
(у квадратних дужках) доповнено або позначено
трьома крапками.
Рубрика «Іконографія» містить найважливіші
відомості, необхідні для історико-культурної характеристики твору та розуміння його змісту. Особливу
увагу приділено співвідношенню загальної іконографічної схеми та її окремих елементів з подібними схемами, розповсюдженими у попередній чи
близький до часу створення пам’ятки період. У випадку, якщо аналогічну іконографію вже розглядалося, дається посилання на відповідну каталожну
статтю.
У рубриці «Атрибуція» наводяться різні думки
дослідників, а також по можливості розгорнуте обґрунтування запропонованого в заголовку датування та належності пам’ятки до певного мистецького
центру.
Довідковий апарат видання включає список скорочень, список літератури, на яку є посилання в каталожних статтях, алфавітний покажчик ікон і творів декоративно-прикладного мистецтва.

ВР
Відділ рукописів
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ВУАН
Всеукраїнська академія наук
ВЦНДЛКР
Всесоюзна центральна науково-дослідна
лабораторія консервації та реставрації
музейних художніх цінностей, Москва
ДІМ
Державний історичний музей, Москва
ДММК
Державний історико-культурний музейзаповідник «Московський Кремль»
ДНДРМ
Державні науково-дослідні реставраційні
майстерні (нині Національний науководослідний реставраційний центр України), Київ
ДРМ
Державний Російський музей, СанктПетербург
ДТГ
Державна Третьяковська галерея, Москва
КДХІ
Київський державний художній інститут
(нині Національна академія образотворчого
мистецтва та архітектури)
КДМРМ, КМРМ, КНМРМ
Київський національний музей російського
мистецтва (нині Національний музей
«Київська картинна галерея»)
МіАР
Див. ЦМіАР
НМ ККГ
Національний музей «Київська картинна
галерея»
ННДРЦУ
Національний науково-дослідний
реставраційний центр України
Новгородський музей
Новгородський державний об’єднаний музейзаповідник
УАН
Українська академія наук
ЦДАМЛМ України
Центральний державний архів-музей
літератури і мистецтва України
ЦМіАР
Центральний музей давньоруської культури
та мистецтва імені Андрія Рубльова, Москва
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Сергей Левченко

К истории формирования коллекции иконописи и произведений
древнерусского декоративно-прикладного искусства
в Национальном музее «Киевская картинная галерея»
Произведения иконописи ХІІІ — начала ХХ века
и древнерусского декоративно-прикладного искусства составляют один из наиболее значимых разделов коллекции Национального музея «Киевская
картинная галерея». Несмотря на довольно скромный объем — всего 93 единицы хранения — многие
входящие в него памятники имеют большую историческую и художественную ценность и могут быть поставлены в один ряд с самыми известными экспонатами крупнейших собраний.
В основу коллекции музея, открытого в 1922 году
под названием Киевская картинная галерея, были
положены национализированные художественные
ценности, принадлежавшие ранее известным киевским промышленникам и меценатам Николе, Федору
и Ивану Терещенко. Поскольку собирательский интерес членов этой семьи был сосредоточен на творчестве русских мастеров второй половины ХІХ века,
средневековые памятники в первоначальном музейном собрании отсутствовали. Их появление связано
со следующим этапом формирования государственных музейных коллекций, когда происходило активное перемещение произведений из одного музейного
учреждения в другое. В 1930-е годы фонды Картинной
галереи (преобразованной в 1936 году в Киевский государственный музей русского искусства) пополнились уникальными памятниками из бывшей частной
коллекции Богдана Ивановича (1849–1917) и Варвары
Николовны (1852–1922) Ханенко, хранившейся в то
время в Музее искусств Всеукраинской академии наук
(ВУАН; ныне Музей искусств имени Богдана и Варвары
Ханенко). В 1932 году оттуда были переданы 64 иконы ХV–XVII веков, а в 1938-м — два редких памятника
лицевого шитья: плащаницы XV и XVI веков. Все эти
произведения, составлявшие одно из лучших киевских
собраний древнерусского искусства, оказались в семейной коллекции Ханенко благодаря Варваре Николовне, которая, по ее словам, «чувствовала их красоту
и получала, глядя на них, истинное удовольствие».
Варвара Ханенко увлеклась иконами в начале 1910-х годов. Для нее, как и для многих других
знатоков искусства, коллекционеров и художников,
«это было целое откровение». Желая следить за новооткрытыми памятниками и появлением ценных
образцов на рынке церковного искусства, Варвара
Ханенко обращалась за помощью и консультациями
к известным специалистам из Москвы и Петербурга: историку, архивисту, палеографу и искусствоведу Н. П. Лихачеву, хранителю Третьяковской галереи Н. Н. Черногубову, иконописцам-реставраторам
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М. И. Дикарёву, Г. О. Чирикову, Е. И. Брягину. Особенно тесным было ее общение с живописцем и музейным деятелем Ильей Семеновичем Остроуховым, собравшим в предреволюционные годы самую ценную
коллекцию русских икон. Остроухов одним из первых
в России стал приобретать их не как памятники церковной старины, а как произведения искусства, и выступил инициатором их систематического реставрационного раскрытия. Из сохранившейся переписки
В. Н. Ханенко с И. С. Остроуховым известно, что
благодаря его участию собрание Варвары Николовны пополнялось наиболее интересными памятниками. В частности двумя иконами из так называемого
Каргопольского чина — «Тайная вечеря» и «Усекновение главы Иоанна Предтечи», которые некогда
входили в праздничный ряд иконостаса вместе со
знаменитыми «Снятием с креста», «Положением во
гроб» и «Сошествием во ад» из Третьяковской галереи и «Вознесением» из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Специалисты относят их
к вологодским произведениям рубежа XV–XVI веков,
созданным под влиянием ростово-суздальских и московских традиций.
Период коллекционирования икон Варварой Ханенко продлился недолго — до начала революции
1917 года. Однако всего за несколько лет ей удалось собрать значительное количество ценных для
истории русского искусства памятников, которые,
к сожалению, ожидала печальная участь. Бóльшая
часть ханенковской коллекции была утрачена во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны.
Из 64 икон, собранных Варварой Николовной, уцелело лишь 16, которые музей успел эвакуировать.
В настоящее время почти все они находятся в постоянной экспозиции, составляя основу раздела древнерусского искусства:
1. Тайная вечеря (Ж-6);
2. Усекновение главы Иоанна Предтечи (Ж-7);
3. Архангел Михаил и архидиакон Стефан (Ж-11);
4. Чудо Георгия о змие (Ж-2);
5. Огненное восхождение пророка Илии (Ж-3);
6. Страшный суд (Ж-4);
7. Христос Вседержитель (Спас Ярое Око),
в окладе (Ж-8);
8. Деисус. Праздники (Ж-16);
9. Деисус (Ж-10);
10. Деисус (Ж-17);
11, 12, 13. Деисус трехчастный (Ж-9);
14, 15, 16. Триодь постная (три двусторонние иконытаблетки) (Ж-14а, Ж-14б, Ж-14в).

Среди уцелевших памятников оказались и две
плащаницы с сюжетом «Положение во гроб». Одна
из них (Т-414), датированная концом XV — началом
XVI века, вероятно, происходит из мастерской новгородской боярыни Настасьи Овиновой; другая (Т-415)
относится к аналогичным произведениям, созданным
в середине XVI века в мастерских Казани и Свияжска.
Помимо икон и образцов церковного шитья,
в 1930-е годы из Музея искусств ВУАН в Киевскую
картинную галерею был передан ряд произведений
мелкой пластики: энколпионы, нательные крестики,
образки и другие предметы, входившие в обширную
коллекцию русских древностей, собранных Богданом
Ивановичем Ханенко. Некоторые из них выполнены
в сложной и дорогостоящей технике перегородчатой
эмали. Особую ценность представляет найденная
в 1897 году в селе Мотовиловка Киевской губернии
створка креста-энколпиона ХІІ — начала ХІІІ века,
известного в научной литературе как «Крест Симеона» (V-50). Это изделие, украшенное миниатюрными
изображениями пяти мужских и женских лиц, входит
в круг немногих дошедших до нас древнерусских энколпионов, исключительных по своим художественным качествам. Всего в настоящее время в фондах
музея хранится 16 предметов древнерусской мелкой
пластики ХІ–ХІІІ веков.
В 1938 году в музейной коллекции появилась
икона «Благоверные князья Борис и Глеб» (Ж-1), которая по сей день остается самым ценным и древним экспонатом живописного собрания. Уникальный
памятник, происходящий из Вознесенской церкви
Савво-Вишерского монастыря близ Новгорода, вероятнее всего, является новгородским произведением середины ХІІІ века, сохранившим отголоски киевских художественных традиций. Около 1914 года
икона была приобретена крупным промышленником и меценатом Павлом Ивановичем Харитоненко
(1852–1914). До революции она хранилась в имении собирателя — в селе Натальевка Харьковской
губернии, в специально им построенной Спасской
церкви, которая представляла собой своеобразный
музей древнерусской иконописи и церковной утвари. Из коллекции П. И. Харитоненко происходит еще
один экспонат — Царские врата XVI века (Ж-15), поступившие в музейную коллекцию в 1944 году.
Непростым этапом в истории древнерусского собрания были годы немецкой оккупации. Возобновив
работу музея, захватчики сделали его центром сбора икон, куда в большом количестве свозились произведения из «Музейного городка» на территории
Киево-Печерской лавры. При отступлении из Киева
в 1943 году нацисты переправили собранные ценности сначала в Кенигсберг, а затем в замок Вильденгоф, где они якобы погибли при пожаре.
Из топографических описей Киевского музея русского искусства (КМРИ), составленных при немцах
и зафиксировавших состав музейных коллекций, известно, что в тот период в экспозиции и фондах чис-

лилось около 600 икон. Не исключено, что общее количество древнерусских памятников, находившихся
в музее, превышало эту цифру. По показаниям Альфреда Роде, директора Прусского музея в Королевском замке Кенигсберга, который занимался приемкой,
размещением и хранением культурных ценностей, доставлявшихся с оккупированных территорий СССР,
«самое значительное собрание икон в мире» — около 800 единиц — прибыло из Киева. Таким образом,
вывезенная коллекция древнерусской живописи стала
наиболее ощутимой потерей для музея. Среди множества икон, поступивших в КМРИ из Киево-Печерской
лавры, а затем отправленных в Германию, были такие
бесценные памятники, как храмовый образ «Успение
Богоматери» из взорванного в 1941 году Успенского
собора и икона «Богоматерь Игоревская», перед которой, по преданию, молился незадолго до гибели
в 1147 году черниговский князь Игорь Ольгович.
Из всех икон, поступивших в музей в период оккупации, после войны осталось только 35; две из них
находятся в постоянной экспозиции. Это созданная
в последней четверти ХVI века предположительно
в вологодской провинции трехрядная икона «Святитель Василий Великий; Рождество Христово; Пророк
Иеремия» (Ж-12) и «Иоанн Предтеча» (Ж-13) — произведение, которое исследователи связывают с иконописной мастерской Оружейной палаты.
Остальные 33 иконы хранятся в музейных фондах. Из них к числу наиболее древних относятся два
двусторонних выносных образа XVI века — «Богоматерь Знамение. Святитель Николай Чудотворец»
(Ж-5) и «Богоматерь Владимирская. Святитель Николай Чудотворец» (Ж-395). Из памятников XVII века
выделяются семифигурный поясной деисусный чин
(Ж-365) северного письма, икона с редким сюжетом
«Обновление храма Воскресения Христова (Воскресение Словущее)» (Ж-394) и двусторонний запрестольный выносной крест (Ж-374), где, помимо «Распятия с предстоящими» и «Спаса Нерукотворного»,
есть изображения архангелов Михаила и Гавриила,
апостолов Петра и Павла, священномученика Власия Севастийского, святителя Николая Чудотворца,
преподобных Димитрия Прилуцкого, Зосимы и Савватия Соловецких.
Особый интерес представляет большая храмовая икона «Богоматерь Тихвинская, с праздниками
и избранными святыми» (Ж-359). Иконография этой
монументальной работы новгородского мастера конца XVI — начала XVII века отличается сложной композицией с большим количеством дополнительных изображений, окружающих центральный образ (46 фигур
святых и 24 клейма с сюжетами праздников). Интересен памятник и пространной, частично сохранившейся надписью, содержащей сведения о его истории.
Характерным примером поздних произведений может служить старообрядческая икона начала ХІХ века из Стародубья или Новозыбкова
«Деисус (Седмица), с припадающими преподобными
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Макарием Желтоводским и Андроником» (Ж-386).
Ранее она хранилась в Церковно-археологическом
музее при Киевской духовной академии, куда поступила в начале XX века вместе с другими старообрядческими иконами, собранными статским советником
из Стародубья В. Н. Фальковским. Высокое качество
исполнения отличает икону «Великомученик Пантелеимон и блаженный Николай Кочанов» (Ж-375),
созданную на рубеже ХІХ–ХХ веков в одной из мстёрских мастерских, работавших в Москве.
Послевоенные поступления произведений иконописи в музей были эпизодическими и носили случайный характер. За это время раздел пополнился лишь
17 памятниками (преимущественно XVIII–XIX столетий), отражающими стилистические особенности
различных иконописных центров России. Их примером могут служить шесть небольших икон из собрания известного киевского ученого-химика, академика
А. И. Бродского:
1. Деисус (Седмица), с припадающими
преподобными Зосимой и Савватием
Соловецкими (Ж-1588);
2. Святитель Николай Чудотворец (Ж-1587);
3. Иоанн Предтеча, с праздниками, избранными
святыми и сценами жития (из трехчастного
Деисуса) (Ж-1585);
4. Спас Вседержитель (Ж-1590);
5. Богоматерь Казанская; Воскресение —
Сошествие во ад; Святитель Николай Чудотворец;
Избранные святые (двурядица) (Ж-1586);

6. Богоматерь «Всех скорбящих Радость»;
Богоматерь «Неопалимая Купина»;
Спас Вседержитель; Святые мученики Гурий,
Самон, Авив и великомученица Варвара
(четырехчастная икона) (Ж-1589).
Из произведений, появившихся в собрании во
второй половине ХХ века, два заслуживают особого внимания. Большая новгородская икона XVI века
«Богоматерь Грузинская» (Ж-371) отличается редкой погрешностью иконографии: правая рука Младенца Христа вместо традиционного жеста благословения сжата в кулак. Причиной этого, вероятно,
стала оплошность иконописца, который работал
с зеркальной прорисью без иконного образца. Обнаружив ошибку, он исправил ее лишь отчасти, счистив
свиток и «переложив» его из одной руки Младенца
в другую.
Второй ценный памятник — икона «Богоматерь
Знамение» (Ж-1834), подписная работа мастера
Оружейной палаты Кирилла Уланова (ум. 1731), датированная 1702 годом. Произведение выдающегося
изографа является списком лицевой стороны известной двусторонней иконы ХІІ века «Богоматерь Знамение. Апостол Петр и мученица Наталия», хранящейся ныне в Новгородском историко-архитектурном
музее-заповеднике.
В ХХІ веке иконописное собрание Национального музея «Киевская картинная галерея» не пополнялось, но история его изучения продолжается, свидетельством чего и является данный каталог.

Галина Алавердова

Основные этапы изучения коллекции иконописи
и произведений древнерусского декоративно-прикладного
искусства в Национальном музее «Киевская картинная галерея»
Изучение собрания древнерусской живописи
и произведений прикладного искусства, являющегося
частью коллекции Национального музея «Киевская
картинная галерея», началось в 1930-е годы, когда
в музей поступили первоклассные памятники, принадлежавшие ранее Б. И. и В. Н. Ханенко и П. И. Харитоненко. Довоенные инвентарные книги и карточки
до нашего времени не дошли, но в музейном архиве
сохранился машинописный текст научного доклада
Н. Н. Черногубова (1940 г.) об иконе «Борис и Глеб»,
ставшего первой попыткой атрибуции уникального
памятника. Опубликован он был уже после смерти
автора, в 1963 году, в сборнике «Древнерусское искусство XV — начала XVI в.», с редакторскими правками, изменившими датировку с конца XII — начала
XIII века на рубеж XIII–XIV веков.
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Инвентаризация и серьезное изучение древнерусского раздела коллекции продолжились в послевоенные годы. На помощь киевским музейщикам
пришли их московские коллеги. Так, научные описания первых 17 икон, самых древних и наиболее
ценных в художественном отношении, были составлены в 1952 году Н. Е. Мнёвой — одним из крупнейших тогда специалистов в области средневековой
живописи (сохранились их рукописные копии, сделанные научным сотрудником Н. Эйдельнант). Впоследствии в исследовании памятников из киевского
собрания принимали участие и другие авторитетные
искусствоведы и реставраторы из музеев России:
в 1970–1980-е годы — В. В. Кириченко, С. И. Голубев,
И. А. Иванова, О. В. Лелекова, в 1990-е — Н. В. Розанова и Н. Г. Бекенёва. Несколько икон, которые

экспонировались на больших тематических выставках, посвященных различным центрам русской средневековой живописи, стали объектами пристального
внимания М. В. Алпатова, В. Н. Лазарева, Г. И. Вздорнова, Г. В. Попова, Э. С. Смирновой. В настоящем каталоге даны ссылки на все их работы, где упоминаются произведения из коллекции Киевской картинной
галереи.
В 2015–2017 годах, когда каталог уже готовился
к печати, советами и консультациями помогли сотрудники Центрального музея древнерусской культуры
имени Андрея Рублёва — Н. И. Комашко, Л. М. Евсеева, С. В. Гнутова. Ими была написана обстоятельная
рецензия, благодаря которой удалось сузить слишком широкие датировки, связать отдельные памятники с той или иной иконописной традицией, отказаться
от устаревших формулировок.
Разумеется, все эти годы занимались научной
работой и киевские искусствоведы. Не одно десятилетие посвятила исследованию икон Лидия Андреевна Пелькина (1911–1994), пришедшая в музей
в 1937 году и прослужившая ему без малого 60 лет.
Именно она стала составителем раздела «Иконопись
ХІІІ — первой половины XIX века» в первом выпуске
каталога живописи Киевского музея русского искусства (название Галереи с 1936 по 2017 г.), изданном
в 1992 году. К работе над каталогом, во вступительной статье к которому было впервые рассказано об
основных этапах формирования музейной коллекции
иконописи, Лидия Андреевна привлекла и автора
этих строк, в то время молодого искусствоведа. Тогда же была опубликована статья о вновь открытой
иконе Кирилла Уланова1, на которую обратили наше
внимание Н. В. Розанова и Н. Г. Бекенёва.
Свидетельством неослабевающего интереса к коллекции и ее высокого научно-исследовательского потенциала является дипломная работа выпускницы
Национальной академии изобразительного искусства
и архитектуры Ольги Рыжовой (1999 г.), посвященная
памятникам иконописи XVI века. Многие наблюдения
из составленного ею академического каталога использованы со ссылками в настоящем издании. В бакалаврской работе Натальи Брюне (Государственная
академия руководящих кадров культуры и искусств)
предметом искусствоведческого анализа стала коллекция старообрядческих икон. Можно только сожа1
2
3
4
5
6
7

леть, что несколько произведений, оказавшихся в силу
разных причин недоступными автору, помешали сделать это серьезное исследование исчерпывающим.
Активная фаза изучения собрания древнерусской
живописи и произведений прикладного искусства
связана с деятельностью Сергея Левченко — ведущего научного сотрудника музея (до 2010 года). Итогом его более чем десятилетней работы стало создание данного каталога.
В 2005 году С. Левченко прочитал и опубликовал доклад об истории формирования коллекции
древнерусского искусства семьи Ханенко2. В том же
сборнике было напечатано его научное сообщение
о двух редких памятниках древнерусского лицевого
шитья — плащаницах из коллекции Ханенко3, поступивших в музей вместе с иконами и предметами
мелкой пластики. Два года спустя они были впервые
воспроизведены на страницах журнала «Антиквар»4.
В тот же период С. Левченко атрибутировал ряд
старообрядческих памятников и опубликовал статью5, где они рассматриваются в контексте специфики старообрядческого иконописания, вошедшего
в орбиту интересов специалистов не так давно. Однако новейшие материалы, отражающие результаты изучения как отдельных памятников, так и групп
произведений, связанных с определенными центрами старообрядческой культуры, позволили уточнить
некоторые атрибуции.
Немало внимания уделил исследователь и произведениям мелкой пластики. Он атрибутировал две
подвесные печати6, а также опубликовал наиболее
интересную в художественном отношении часть
небольшого музейного собрания крестов-тельников и крестов-энколпионов7. Эти материалы были
использованы им и при создании данного каталога, где памятники предстают изученными более
обстоятельно.
Несмотря на то, что музейная коллекция древнерусского искусства сравнительно невелика, ряд
произведений требует дальнейшего тщательного
изучения: уточнения датировок и иконографии, в некоторых случаях — проведения палеографических,
а главное — технико-технологических исследований.
Последние представляются основополагающими
для приближения к завершению этой кропотливой
и невероятно интересной работы.
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Пояснение к каталогу

Принятые сокращения

В каталоге представлена вся коллекция иконописи
и древнерусского декоративно-прикладного искусства,
к которой добавлена также подвесная печать византийского императора Михаила VII Дуки. Произведения разделены на две основные группы — «Иконопись» и «Декоративно-прикладное искусство» и расположены внутри
разделов в хронологическом порядке с использованием
сквозной нумерации. Иконы, некогда входившие в один
иконостасный ряд, публикуются под одним номером
и рассматриваются в пределах одной каталожной статьи.
В заглавие каждой статьи вынесены название произведения (в некоторых случаях с указанием имени автора), время создания, принадлежность к тому или иному
художественному центру. Указаны также материал (в иконах — с кратким описанием основы), техника исполнения,
размеры (икон — в сантиметрах, памятников мелкой пластики — в миллиметрах) и инвентарный номер.
Внутри каждой статьи материалы располагаются
в соответствии с рубриками: «Описание», «Надписи»,
«Иконография», «Сохранность», «Реставрация», «Происхождение», «Поступление», «Атрибуция», «Выставки»,
«Литература», «Архивные материалы».
При отсутствии сведений о происхождении или реставрации памятника соответствующие рубрики опускаются. Рубрика «Архивные материалы» вводится лишь
тогда, когда сохранились письма, телеграммы (в частности В. Н. Ханенко к И. С. Остроухову) и другие документы,
связанные с рассматриваемыми произведениями.
В «Описании» анализируются композиция, колорит
и манера исполнения произведения. Сюжеты клейм икон
указаны слева направо, начиная с левого верхнего угла.
Надписи воспроизводятся с сохранением орфографических и по возможности палеографических особенностей оригинала. Форма надстрочных знаков (в случае их
наличия) в нашей записи условна. Текст в местах утрат
(в квадратных скобках) восполнен либо обозначен отточием.
В рубрике «Иконография» изложены наиболее важные сведения, необходимые для историко-культурной
характеристики произведения и понимания его содержания. Особое внимание уделяется соотношению общей
иконографической схемы и ее отдельных элементов с подобными схемами, распространенными в предшествующий или близкий ко времени создания памятника период.
В случае, если аналогичная иконография уже рассматривалась, дается ссылка на соответствующую каталожную
статью.
В рубрике «Атрибуция» приводятся различные мнения исследователей, а также по возможности развернутое обоснование предложенной в заглавии датировки
и принадлежности памятника к определенному художественному центру.
Справочный аппарат издания включает список сокращений, список литературы, на которую содержатся ссылки в каталожных статьях, алфавитный указатель икон
и произведений декоративно-прикладного искусства.

ВУАН
Всеукраинская академия наук
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ВЦНИЛКР
Всесоюзная центральная научно-исследовательская
лаборатория консервации и реставрации музейных
художественных ценностей, Москва
ГИМ
Государственный исторический музей, Москва
ГММК
Государственный историко-культурный музейзаповедник «Московский Кремль»
ГНИРМ
Государственные научно-исследовательские
реставрационные мастерские (ныне Национальный
научно-исследовательский реставрационный центр
Украины), Киев
ГРМ
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
ГТГ
Государственная Третьяковская галерея, Москва
КГХИ
Киевский государственный художественный
институт (ныне Национальная академия
изобразительного искусства и архитектуры)
КГМРИ, КМРИ, КНМРИ
Киевский национальный музей русского искусства
(ныне Национальный музей «Киевская картинная
галерея»)
МиАР
См. ЦМиАР
НМ ККГ
Национальный музей «Киевская картинная галерея»
ННИРЦУ
Национальный научно-исследовательский
реставрационный центр Украины
Новгородский музей
Новгородский государственный объединенный
музей-заповедник
ОР
Отдел рукописей
УАН
Украинская академия наук
ЦГАМЛИ Украины
Центральный государственный архив-музей
литературы и искусства Украины
ЦМиАР
Центральный музей древнерусской культуры
и искусства имени Андрея Рублева, Москва
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Serhii Levchenko

Historical remarks on the formation
of the Kyiv National Art Gallery’s
collection of icons and Old Russian decorative art
Icons dated from the thirteenth to the early twentieth
century, together with works of Old Russian decorative
art, form one of the most important sections in the Kyiv
National Art Gallery’s collection. Despite the rather modest number of items held (around 93), many pieces in
the collection are of great historical and artistic value and
can be placed alongside the most famous exhibits from
major museums.
The core of the collection, which opened in 1922 under the name of the Kyiv Art Gallery, consisted of nationalized artworks that had previously belonged to Nikola,
Fedor, and Ivan Tereshchenko—well-known Kyiv industrialists and patrons. Since the Tereshchenkos had been
interested above all in the Russian masters of the second
half of the nineteenth century, the museum’s original collection did not include medieval works. They began to
make their appearance with the second phase in the formation of the state museums’ collections, when pieces
were actively transferred from one institution to another.
In the 1930s, the Kyiv National Art Gallery (known from
1936 as the Kyiv State Museum of Russian Art) acquired
some unique works from the former private collection
of Bogdan Ivanovich Khanenko (1849–1917) and Varvara Nikolovna Khanenko (1852–1922), which had been
held in the Museum of Arts of the Ukrainian Academy of
Sciences (now the Bogdan and Varvara Khanenko Museum of Arts). 64 icons dating from the fifteenth to the
seventeenth centuries were transferred from the Academy museum in 1932, and in 1938 they were followed
by two fifteenth- and sixteenth-century epitaphia—rare
examples of Old Russian embroidery. All these works,
which constituted one of Kyiv’s finest collections of Old
Russian art, had come into the Khanenko family collection thanks to Varvara Nikolovna, who remarked that she
‘felt their beauty and derived true pleasure from looking
at them’.
Varvara Khanenko had been attracted to icons since
the early 1910s. For her, as for many other connoisseurs, collectors, and artists, ‘it was a total revelation’.
She wished to keep up with newly-discovered pieces
and with the appearance of valuable icons on the ecclesiastical art market, so she sought assistance and advice
from well-known specialists in Moscow and St Petersburg including the historian, archivist, palaeographer,
and art critic N. P. Likhachev; N. N. Chernogubov, curator
at the Tretyakov Gallery; and three icon-painters and restorers—M. I. Dikarev, G. O. Chirikov, and E. I. Bryagin.
Her contacts with the painter and museum worker Ilya
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Semenovich Ostroukhov were particularly close: he had
assembled the most valuable icon collection in pre-revolutionary Russia. Ostroukhov was one of the first in Russia to collect icons as works of art, rather than as ecclesiastical antiquities, and he had initiated their systematic
discovery and restoration. The extant correspondence
between V. N. Khanenko and I. S. Ostroukhov shows
how his involvement had helped Varvara Nikolovna to
acquire the most interesting pieces in her collection.
These included in particular two icons from the so-called
Kargopol Deësis The Last Supper and The Beheading
of St John the Baptist, which had once formed part of
a festal iconostasis that had also included the famous
Descent from the Cross, Deposition, and Harrowing of
Hell in the Tretyakov Gallery and the Ascension in the
museum at Sergiev Posad. Specialists regard them as
Vologda work of the turn of the fifteenth to the sixteenth
century, influenced by the Rostov-Suzdal and Moscow
traditions.
Varvara Khanenko’s time collecting icons did not last
long: only until the outbreak of the revolution in 1917.
But over those few years she managed to assemble
a significant number of historically valuable works of Russian art—works that, however, had a sad fate in store.
The greater part of the Khanenko collection was lost during the occupation of Kyiv in World War II. Of the 64 icons
that Varvara Nikolovna had acquired, the museum was
only able to evacuate 16. Almost all of these 16 surviving
icons are now on permanent display, and form the core
of the Old Russian art section. They are:
1. The Last Supper (Ж-6)
2. The Beheading of St John the Baptist (Ж-7)
3. The Archangel Michael and Archdeacon
Stephen (Ж-11)
4. St George and the Miracle of the Dragon (Ж-2)
5. The Fiery Ascent of the Prophet Elijah (Ж-3)
6. The Last Judgement (Ж-4)
7. Christ Pantocrator (Our Saviour of the Fierce Eye),
with frame (Ж-8)
8. Deësis. Feasts (Ж-16)
9. Deësis (Ж-10)
10. Deësis (Ж-17)
11, 12, 13. Deësis in three parts (Ж-9)
14, 15, 16. Lenten Triodion (three double-sided icon
tablets) (Ж-14a, Ж-14б, Ж-14в).
The surviving pieces also included the two epitaphia
depicting the Deposition. One of them (T-414), dated
to the late fifteenth or early sixteenth century, probably

comes from the workshop of Nastasya Ovinova, a lady of
Novgorod; the other (T-415) is one of a number of similar
works created in the mid-sixteenth century in the workshops of Kazan and Sviyazhsk.
Besides icons and ecclesiastical embroidery, certain
pieces of small plastic art were also transferred from the
Academy museum to the Kyiv National Art Gallery in the
1930s: encolpia, baptismal crosses, medallions, and
other objects that had formed part of Bogdan Ivanovich
Khanenko’s extensive collection of Russian antiquities.
Several of them are in cloisonné, a difficult and expensive technique. One particularly valuable item is a pectoral cross found in 1897 in the village of Motovilovka,
Kyiv Governorate, and known in the scholarly literature
as the Simeon Cross (V-50). This piece, adorned with
five miniatures of men and women, is one of the few surviving Old Russian pectoral ornaments to show exceptional artistic qualities. At the present time, the museum’s
collection features 16 items of Old Russian small plastic
art dating from the eleventh to the thirteenth centuries.
In 1938, the museum acquired the icon of
The Right-Believing Princes Boris and Gleb (Ж-1), which
remains one of the most valuable and ancient exhibits
in the painting collection. This unique piece, from the
Church of the Ascension at St Savva Vishersky’s Monastery near Novgorod, is probably a Novgorod work from
the mid-thirteenth century that preserves some echoes
of Kyivan artistic traditions. Around 1914 it was bought
by the wealthy industrialist and patron Pavel Ivanovich
Kharitonenko (1852–1914). Before the revolution it was
held on his estate at Natalyevka in the Kharkov Governorate, in the specially constructed Church of the Saviour—a kind of museum of Old Russian icon-painting
and church plate. One other exhibit, the sixteenth-century Iconostasis Doors (Ж-15) acquired by the museum
in 1944, also comes from P. I. Kharitonenko’s collection.
The years of the German occupation formed a difficult period in the history of the Old Russian collection.
The invaders reopened the museum around a sizeable
collection of icons that were brought here from the ‘museum town’ on the territory of the Kyiv Monastery of the
Caves. When the Nazis retreated from Kyiv in 1943, they
dispatched the artworks first to Koenigsberg and then to
Wildenhof castle, where the icons are said to have perished in a fire.
Inventories compiled under Germans of the Kyiv Museum of Russian Art’s collections show that the museum
at that period possessed around 600 icons. It is possible
that the total quantity of Old Russian art in the museum
was even larger. According to Alfred Rohde, the director
of the Prussian Museum at Koenigsberg Royal Castle,
who was responsible for receiving, placing, and curating artworks obtained in the occupied territories of the
USSR, ‘the most significant icon collection in the world’—
consisting of more than 800 works—had been sent from
Kyiv. Thus, the removal of this Old Russian painting
collection was a very palpable loss for the museum.

The multitude of icons that arrived from the Monastery
of the Caves and were then taken to Germany included
such invaluable pieces as the Dormition of the Mother
of God from the Cathedral of the Dormition, blown up in
1941, and the Igorian Theotokos, before which Prince
Igor Olgovich of Chernigov is said to have prayed shortly
before his death in 1147.
Of all the icons that came to the museum during the
occupation, only 35 remained after the war. Two of these
are on permanent display. These are the triptych St Basil
of Caesarea; The Nativity; The Prophet Jeremiah (Ж-12),
created in the last quarter of the sixteenth century, probably in the Vologda area, and St John the Baptist (Ж-13),
which researchers associate with the Kremlin Armoury
icon-painting workshop.
The remaining 33 icons are stored by the museum.
The most ancient among them include two double-sided
processional icons of the sixteenth century: Our Lady
of the Sign / St Nicholas the Wonderworker (Ж-5) and
The Vladimir Icon of the Mother of God / St Nicholas the
Wonderworker (Ж-395). Notable seventeenth-century
pieces include a semi-figural deësis (Ж-365) of northern
work, an icon depicting the rare subject The Renewal of
the Church of the Resurrection in Jerusalem (Ж-394),
and a double-sided processional cross (Ж-374) with images not just of the Crucifixion and the Mandylion but
also of the archangels Michael and Gabriel, the apostles
Peter and Paul, the martyr Blaise of Sebastea, St Nicholas the Wonderworker, St Dimitry of Priluki, and St Zosima and St Savvaty of Solovki.
One particularly interesting large icon is The Tikhvin
Mother of God , with Feasts and Selected Saints (Ж-359).
This is a monumental work by a Novgorod master of the
late sixteenth or early seventeenth century, and its iconography is distinguished by a complicated composition
with a large number of subsidiary figures surrounding the
central image (46 saints and 24 feasts). The work also
features an extended, only partially preserved inscription
setting out its history.
As a characteristic example of the later pieces in the
collection, we can cite the Deësis with Venerable Makary
of Zheltye Vody and Andronik of Moscow (Ж-386), an
early nineteenth-century Old Believer work from Novozybkov or from the Starodub district (both in western
Russia, west of Bryansk). It formerly belonged to the
Museum of Ecclesiastical Archaeology at Kyiv Theological Academy, which obtained it in the early twentieth
century along with other Old Believer icons collected by
V. N. Falkovsky (a civil servant from the Starodub district). St Panteleimon the Great Martyr and the Blessed
Nikolai Kochanov (Ж-375), created around 1900 at one
of the Mstyora workshops established in Moscow, is also
notable for the high quality of its execution.
Post-war additions to the museum’s icon collection
were no more than occasional. The section acquired
only 17 more pieces, mostly eighteenth- and nineteenth-century, reflecting the particular styles of various
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icon-painting centres in Russia. As an example, we can
take six small icons from the collection of Academician
A. I. Brodsky, a well-known Kyiv research chemist:
1. Deësis with Venerable Zosima and Savvaty of Solovki
(Ж-1588)
2. St Nicholas the Wonderworker (Ж-1587)
3. John the Baptist with Feasts, Selected Saints, and
Scenes from the Life (from a three-part Deësis)
(Ж-1585)
4. Christ Pantocrator (Ж-1590)
5. The Kazan Mother of God; The Resurrection and
The Harrowing of Hell; St Nicholas the Wonderworker;
Selected Saints (Ж-1586)
6. The Icon of the Mother of God Joy of All Who Sorrow;
The Burning Bush Icon of the Mother of God; Christ
Pantocrator; Guria, Shamona, and Abibus the Martyrs
and Barbara the Martyr (four-part icon) (Ж-1589).
Two works acquired in the later twentieth century
deserve particular attention. The Icon of the Mother of
God of Georgia (Ж-371), a large Novgorod icon of the

sixteenth century, is remarkable for a rare lapse in iconography: the Child Jesus’s right hand is clenched into
a fist, instead of the traditional gesture of blessing. This
mistake probably arose because the painter was working from a mirror-image sketch rather than from another
icon. When he noticed his slip, he attempted to correct it
by erasing the scroll and ‘transferring’ it from one of the
Christ-child’s hands to the other.
The second valuable icon is The Icon of the Mother
of God of the Sign (Ж-1834), a signed work dated 1702
by the Kremlin Armoury Chamber’s master-painter Kirill
Ulanov (ob. 1731). It represents this eminent painter’s
copy of the obverse of a famous twelfth-century doublesided icon, The Icon of the Mother of God of the Sign /
Peter the Apostle and Natalia the Martyr, which is now in
the Novgorod Historical and Architectural Museum.
The Kyiv National Art Gallery has acquired no new
pieces for its icon collection in the present century, but
the collection continues to be studied—as this catalogue
itself can testify.

Halyna Alaverdova

Main phases in the study
of the Kyiv National Art Gallery’s collection
of icons and Old Russian decorative art
Study of the Kyiv National Art Gallery’s collection of
Old Russian paintings and decorative art began in the
1930s, when the museum obtained the first-rate pieces
that had previously belonged to B. I. and V. N. Khanenko and to P. I. Kharitonenko. The museum’s pre-war
inventory books and index cards have not survived, but
the archive does preserve the typescript of N. N. Chernogubov’s scholarly work of 1940 on the Boris and Gleb
icon—the first attempt to establish an attribution for
this unique painting. It was posthumously published in
1963 in an edited collection on Old Russian Art of the
Fifteenth and Early Sixteenth Centuries, which amended the dating of the work from the late twelfth—early
thirteenth century to the turn of the thirteenth to the fourteenth century.
Work on creating an inventory and conducting a serious study of the museum’s Old Russian collection
continued after the war. The museum’s curators in Kyiv
were now assisted by their Moscow colleagues. Thus,
scholarly descriptions of the first 17 icons—the most
ancient and artistically the most valuable—were drawn
up in 1952 by N. E. Mnyova, one of the finest experts
of the day in the field of medieval painting (their hand24

written copies, made by researcher N. Eidelndant, have
survived). Subsequently, other eminent art historians
and restorers from Russian museums also participated
in the study of the Kyiv collection: they included V. V. Kirichenko, S. I. Golubev, I. A. Ivanova, and O. V. Lelekova in the 1970s and 1980s, and then N. V. Rozanova
and N. G. Bekenyova in the 1990s. A number of icons
featured in major thematic exhibitions devoted to various centres of medieval Russian icon painting, and
attracted the keen attention of M. V. Alpatov, V. N. Lazarev, G. I. Vzdornov, G. V. Popov, and E. S. Smirnova. The present catalogue includes references to works
by each of these authorities dealing with works from the
Kyiv National Art Gallery’s collection.
In 2015–2017, when the catalogue was already being prepared for the press, further assistance in the
form of advice and guidance came from N. I. Komashko, L. M. Evseeva, and S. V. Gnutova, staff members at
the Central Andrey Rublev Museum of Ancient Russian
Culture and Art. They wrote a substantial review article
that helped to narrow some over-broad date ranges, to
link particular works with specific local icon-painting traditions, and to shed certain outmoded formulations.

Of course, Kyiv art historians have also been active during these years. Lidiya Andreevna Pelkina (1911-1994)
devoted decades to the study of these icons: she began work at the museum in 1937 and served it continually for nearly sixty years. It was she who compiled the
section on Thirteenth- and Early Fourteenth-Century
Icons in the first printed catalogue of paintings held by
the Kyiv Museum of Russian Art (as the Kyiv National
Art Gallery was known from 1936 to 2017), issued in
1992. Lidiya Andreevna also involved the present author,
then a young art historian, in working on the catalogue,
where the introductory essay gave the first account of
the principal phases in the formation of the museum’s
icon collection. That was also when an article was published dealing with the newly rediscovered icon of Kirill
Ulanov1, to which N. V. Rozanova and N. G. Bekenyova
drew our attention.
One sign of the unfading interest that the collection excites, and also of its high potential for scholarly research,
is a 1999 thesis on sixteenth-century icons written by Olga
Ryzhova of the National Academy of Fine Arts and Architecture. Many observations from the academic catalogue
drawn up by Ryzhova have been used and referenced
in these pages. Natalia Brunet’s bachelor’s thesis at the
State Academy for Leading Workers in Culture and Art
provides an art-historical analysis of the collection of Old
Believer icons. We can only regret that some works were
(for various reasons) inaccessible to the author, meaning
that her serious study is nonetheless not exhaustive.
An active phase in the study of the Old Russian
painting and decorative art collection is associated with
the name of Serhii Levchenko, the museum’s senior researcher until 2010. The present catalogue is one result
of over a decade of work at the museum.
1
2
3
4
5
6
7

In 2005, Levchenko delivered and published a lecture on the formation of the Khanenko family’s collection
of Old Russian art2. This publication also included his
report on two rare pieces of Old Russian ecclesiastical
embroidery3, which the museum had acquired along
with the icons and objects. Two years later, the epitaphia
were first reproduced in the journal Antikvar4.
Around the same time, Levchenko attributed a number of Old Believer icons and published an article where
these were considered in the context of the Old Believers’ icon-painting school, something that had only recently begun to attract expert attention5. But the latest
materials, reflecting results obtained from studying individual pieces and also groups of works linked to particular centres of Old Believer culture, have made it possible
to refine some of these attributions.
Levchenko also devoted more than a little time to the
study of seals and crosses. He provided attributions for
two seal pendants6, and also published a selection of the
most artistically interesting among the museum’s small
collection of crucifixes and pectoral crosses7. We have
drawn on these materials in compiling the present catalogue: particular attention is given to these same pieces
here.
Although the museum’s collection of Old Russian art
is comparatively modest in size, a number of pieces require further careful study: points of dating and iconography need to be tightened up, some works call for palaeographic analysis, and, above all, research is needed
into the artists’ techniques and technologies. It is this last
endeavour that would make it possible to conclude the
foundational stage of this painstaking and remarkably interesting work.
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Левченко С. В. К атрибуции некоторых старообрядческих икон из собрания Киевского музея русского искусства // Лаврський
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Catalogue Notes
This catalogue contains the entire collection of icon
painting and Old Russian applied and decorative arts
with the addition of the pendant seal of the Byzantine
emperor Michael VII Doucas. The works are divided
into two main groups—Icon-Painting and Decorative
and Applied Arts, and are arranged within the sections
in chronological order using continuous numbering.
The icons that were once part of one iconostasis row
are published under one number and are considered
within the same catalogue article.
The title of each article contains the name of the work
(in some cases preceded by the name of the author),
time of creation, and affiliation to a particular artistic
centre. Also indicated are the materials (of the icons—
with a brief description of the base), execution technique, dimensions (with icons in cm and objects in mm)
and the inventory number.
Inside each article materials are arranged by section: Description, Inscriptions, Iconography, Preservation, Restoration, Origin, Acquisition, Attribution, Exhibitions, Literature, Archival materials.
In the absence of information about the origin or
restoration of the object, the corresponding sections
are omitted. The Archival materials section is introduced only if letters, telegrams (in particular those
V. N. Khanenko had sent to I. S. Ostroukhov) and other
documents related to the works in question have been
preserved.
The Description analyzes composition, colour, and
manner of execution. The stories of the border scenes
are shown from left to right, starting from the upper left
corner.
The inscriptions are reproduced preserving the spelling and, if possible, palaeographic features of the original. The form of superscript characters (if any) in our
notation is conditional. The text in damaged places
(in square brackets) has been filled in or indicated
by an ellipsis.
The Iconography section contains the most important information necessary for the historic and cultural characteristics of the work and understanding of its
content. Particular attention is paid to the correlation
of the general iconographic scheme and its individual
elements with similar schemes prevalent in the period
preceding or close to the time of the object’s creation.
If a similar iconography has already been reviewed,
a link to the corresponding catalogue article is provided.
In the Attribution section, various opinions of researchers are given, as well as, if possible, a detailed
justification of the dating proposed in the title and the
belonging of the object to a particular artistic centre.
The reference tools of the publication include a list
of abbreviations, bibliography, which is referenced in
the catalogue articles, an alphabetical index of icons
and works of decorative and applied art.
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1.
Благовірні князі
Борис і Гліб
Середина ХIII століття
Новгород (?)
Дерево, темпера. 154 × 104
Дошка липова з чотирьох
частин з ковчегом, дві набивні
шпуги (пізні). Паволока, левкас.
Інв. Ж-1

Благоверные князья
Борис и Глеб
Середина ХIII века
Новгород (?)
Дерево, темпера. 154 × 104
Доска липовая из четырех частей
с ковчегом, две набивные шпонки
(поздние). Паволока, левкас.
Инв. Ж-1

Опис. Святі князі представлені фронтально,
на повний зріст, в однакових позах. В обох у правій
руці перед грудьми тонкий шестикінцевий срібний
хрест, у лівій руці на рівні пояса — меч у червоних
піхвах, вістрям униз, підтримуваний під рукояттю.
У Бориса волосся коротке, борідка невелика, роздвоєна, із закругленими кінцями. Гліб безбородий,
з довгим волоссям, що лежить прядками на плечах. Погляди князів звернуті вправо. Борис одягнений у коричневу довгу перехоплену поясом сорочку-тільник з каймою, нарукав’ям і зелено-оливковим
опліччям. Поверх тільника — синій плащ-корзно
на коричневій міховій підкладці. На Глібі — синій
тільник с червоним опліччям та коричневий плащ
на світло-сірій підкладці. Облямівки плащів прикрашені перлами та камінням. Одяг декорований
срібним орнаментом у вигляді ромбів, кринів, фолій та овалів з рисочками. Шапки оторочені міхом.
Чобітки вузькі червоного кольору. Німби світлі лілово-рожевого відтінку; спершу, як і тло, вони були
срібними. Позем відсутній.
Написи білильні, збереглися частково на фрагментах червоного тла біля німбів: БЪРЬСЪ ,
ГЛ[HБЪ] .
Іконографія. Борис (у хрещенні Роман;
бл. 986 — 1015), князь ростовський, та Гліб
(у хрещенні Давид; бл. 987 — 1015), князь муромський, — молодші сини великого князя київського
Володимира Святославича, перші вітчизняні канонізовані святі. У 1015 році, невдовзі по смерті батька, були віроломно вбиті за наказом їхнього зведеного брата Святополка, який усував суперників
у боротьбі за князівський престол. Борис загинув
на ріці Альті 24 липня, Гліб — 5 вересня поблизу
Смоленська. Внаслідок чотирирічної війни Святополк був переможений сином Володимира Ярославом Мудрим, при якому, очевидно, і було здійснено першу спробу канонізації святих братів. Тоді ж
таки почали складатися оповіді про їхню загибель.
До часів Ярослава належить виникнення місцевого
культу Бориса та Гліба у Вишгороді, де їх було поховано. Перенесення їхніх мощей до нового храму
синами Ярослава 20 травня 1072 року вважається
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The Right-Believing
Princes Boris and Gleb
Mid-C13th
Novgorod (?)
Wood, tempera. 154 × 104
Panel of linden wood in four parts
with ‘kovcheg’, two superimposed
battens (later). Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-1

Описание. Святые князья представлены фронтально, в рост, в одинаковых позах. У обоих в правой руке перед грудью тонкий шестиконечный серебряный крест, в левой руке на уровне пояса — меч
в красных ножнах, острием вниз, поддерживаемый
под рукоятью. У Бориса волосы короткие, бородка
небольшая, раздвоенная, со скругленными концами.
Глеб безбородый, с длинными волосами, лежащими
прядями на плечах. Взгляды князей обращены вправо. Борис одет в коричневую длинную перехваченную поясом рубаху-тельник с каймой, нарукавьями
и зелено-оливковым оплечьем. Поверх тельника —
синий плащ-корзно на коричневой меховой подкладке.
На Глебе — синий тельник с красным оплечьем и коричневый плащ на светло-серой подкладке. Окаймления плащей украшены жемчугом и камнями. Одежды
декорированы серебряным орнаментом в виде ромбов, кринов, фолий и овалов с черточками. Шапки оторочены мехом. Сапожки узкие красного цвета. Нимбы
светлые лилово-розового оттенка; первоначально, как
и фон, они были серебряными. Позем отсутствует.
Надписи белильные, сохранились частично
на фрагментах красного фона возле нимбов: БЪРЬСЪ ,
ГЛ[HБЪ] .
Иконография. Борис (в крещении Роман;
ок. 986 — 1015), князь ростовский, и Глеб (в крещении
Давид; ок. 987 — 1015), князь муромский, — младшие
сыновья великого князя киевского Владимира Святославича, первые отечественные канонизированные святые. В 1015 году, вскоре после смерти отца,
были вероломно убиты по приказанию их сводного
брата Святополка, устранявшего соперников в борьбе за княжеский престол. Борис погиб на реке Альте
24 июля, Глеб — 5 сентября близ Смоленска. В результате четырехлетней войны Святополк был побежден сыном Владимира Ярославом Мудрым, при котором, очевидно, и была предпринята первая попытка
канонизации святых братьев. Тогда же начали складываться повествования об их гибели. Ко временам
Ярослава относится возникновение местного культа
Бориса и Глеба в Вышгороде, где они были похоронены. Перенесение их мощей в новый храм сыновьями Ярослава 20 мая 1072 года считается моментом

моментом остаточної канонізації перших руських святих. Дати їхньої пам’яті — 24 липня, а згодом і 2 травня (день другого перенесення мощей
у 1115 році) — стають загальноруськими святами.
Спершу Бориса та Гліба шанували як цілителів,
та дуже скоро вони стали покровителями всіх руських князів як їхні святі родичі. Вони — помічники
в битвах, їхніми іменами закликали до єдності Русі,
припинення міжусобних воєн.
Строго фронтальна постановка фігур князівстрастотерпців і однакові жести їхніх рук властиві найдавнішим зображенням Бориса та Гліба. Найближчі аналоги — ікона «Борис і Гліб» першої половини
XIV століття із Звірина монастиря у Новгороді (ДІМ;
Смирнова, 1976, № 7, с. 178–180), а також зображення на полях ікон: «Микола з вибраними святими» першої третини XIII століття з Новодівичого монастиря
в Москві (Каталог ГТГ, 1995, № 9, с. 54–55) та «Микола» середини XIII століття з Духова монастиря в Новгороді (ДРМ; Смирнова, 1976, № 7, с. 178–180).
Найвідоміші літературні джерела їхніх житій —
анонімне «Сказання про Бориса та Гліба» і «Читання про житіє та погубу Бориса і Гліба» Нестора
Літописця (Абрамович, 1916). Про виникнення шанування Бориса та Гліба, про ранню іконографію
та найдавніші зображення див.: Лесючевский, 1946;
Каргер, 1952; Смирнова, 1958; Поппэ, 1966; Алешковский, 1972; Смирнова, 1976, с. 178–180; Попов,
Рындина, 1979, с. 255–258; Серегина, 1990.
Схоронність. Ділянками доличного, що збереглися найкраще, є сині вбрання князів — плащ
Бориса та сорочка Гліба. Коричневі вбрання та деталі, виконані кіновар’ю, сильно потерті й мають
значні залишки пізніх записів. Більша частина
срібних орнаментів належить, певно, до реставрації 1914 року; єдиний фрагмент авторського
живопису — на шапці Бориса. У решті під орнаментами, виконаними Г. О. Чириковим, виразно
простежуються залишки щонайменше двох поновлень, і в більшості випадків виявлення авторських фрагментів неможливе. Лише на синьому
плащі Бориса є залишки виконаного аурипігментом орнаменту, який можна віднести до первісних. Не виключено, втім, що поверх аурипігменту
накладалося срібло. Значну частину срібного тла
втрачено. Усі фрагменти німбів, що залишилися, — лілово-рожеві, золоті та білильні — належать до записів. Судячи за втраченими контурами
голів, можна припустити, що німби були вкриті сусальным сріблом. У личному письмі віялоподібні
білильні моделювання, що мають великий кракелюр, лежать поверх ще давнішого й потужнішого
кракелюру. По всій поверхні ликів є багато дрібних втрат, заповнених (здогадно в першій половині XIV століття) вохренням, підрум’янкою чи
білилом верхнього шару. Краще за все цей шар
зберігся на лику Гліба. Авторський живопис при
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окончательной канонизации первых русских святых.
Даты их памяти — 24 июля, а позднее и 2 мая (день
второго перенесения мощей в 1115 году) — становятся общерусскими праздниками. Первоначально Бориса и Глеба почитали как целителей, но очень скоро они стали покровителями всех русских князей как
их святые сродники. Они — помощники в битвах, их
именами призывали к единству Руси, прекращению
междоусобных войн.
Строго фронтальная постановка фигур князейстрастотерпцев и одинаковые жесты их рук характерны для древнейших изображений Бориса и Глеба.
Ближайшие аналоги — икона «Борис и Глеб» первой
половины XIV века из Зверина монастыря в Новгороде (ГИМ; Смирнова, 1976, № 7, с. 178–180), а также
изображения на полях икон: «Никола с избранными
святыми» первой трети XIII века из Новодевичьего монастыря в Москве (Каталог ГТГ, 1995, № 9, с. 54–55)
и «Никола» середины XIII века из Духова монастыря
в Новгороде (ГРМ; Смирнова, 1976, № 7, с. 178–180).
Наиболее известные литературные источники их
житий — анонимное «Сказание о Борисе и Глебе»
и «Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба»
Нестора Летописца (Абрамович, 1916). О возникновении почитания Бориса и Глеба, о ранней иконографии
и древнейших изображениях см.: Лесючевский, 1946;
Каргер, 1952; Смирнова, 1958; Поппэ, 1966; Алешковский, 1972; Смирнова, 1976, с. 178–180; Попов,
Рындина, 1979, с. 255–258; Серегина, 1990.
Сохранность. Наиболее сохранившимися участками доличного являются синие одежды князей —
плащ Бориса и рубаха Глеба. Коричневые одежды
и детали, выполненные киноварью, сильно потерты и имеют значительные остатки поздних записей.
Большая часть серебряных орнаментов относится,
по-видимому, к реставрации 1914 года; единственный фрагмент авторской живописи — на шапке Бориса. В остальном под орнаментами, выполненными
Г. О. Чириковым, отчетливо прослеживаются остатки
как минимум двух поновлений, и в большинстве случаев выявление авторских фрагментов невозможно.
Лишь на синем плаще Бориса имеются остатки выполненного аурипигментом орнамента, который можно отнести к первоначальным. Не исключено, однако,
что поверх аурипигмента накладывалось серебро.
Значительная часть серебряного фона утрачена. Все
имеющиеся фрагменты нимбов — лилово-розовые,
золотые и белильные — относятся к записям. Судя
по утраченным контурам голов, можно предположить,
что нимбы были покрыты сусальным серебром. В личном письме веерообразные белильные моделировки, обладающие крупным кракелюром, лежат поверх
еще более древнего и мощного кракелюра. По всей
поверхности ликов имеется множество мелких утрат,
заполненных (предположительно в первой половине
XIV века) охрением, подрумянкой или белилами верхнего слоя. Лучше всего этот слой сохранился на лике

цьому використовувався як підмальовок. Початковий вигляд личного письма XIII століття можна
уявити за зображенням лівої руки Бориса. За винятком підрум’янки та незначних залишків записів,
тут видалено всі пізніші нашарування. Личне виконано поверх тонкого зеленуватого санкирю (суміш
вохри, білил і зеленої землі, імовірно, глауконіту)
нанесенням спершу відтушовки в тінях чистою зеленою землею, а потім, оминаючи тіньові ділянки, розбіленням вохрою з підрум’янкою та м’яким
прозорим висвітленням. У Бориса санкир слугує
також підкладкою вусів і бороди. Живопис вирізняється тонкошаровістю, сплавленістю тональних переходів, приглушеністю кольорової гами;
рельєф узагальнено трактованої форми, на відміну від запису, дуже низький і слабо виражений.
До XIV–XV століть відносяться залишки кіноварного тла з написами та вкраплення золота в німбах.
Оторочки мантій обох князів нові, крім невеликого
фрагмента на руці Бориса й значно більшого у Гліба, де з лівого боку зберіглося також давнє зображення червоного каменю. Хрести в руках святих
збереглися погано. На рукоятях мечів є сліди латання XVII — початку XVIII століть. Нижня частина ікони, ноги (крім верхнього краю правої ноги
Бориса) та краї плащів написані при реставрації
1914 року. Ікона спочатку була прикрашена вставним дорогоцінним камінням. Місця його кріплень
позначені заглибленнями: по одному — у фібулах
плащів і рукоятях мечів, по три — в німбах. При
реставрації 1914 року поля ікони були вкриті позолоченою басмою XVII століття. На торцях — сліди
від дерев’яних цвяхів давніх набивних шпуг.
Реставрація. Розкрита в 1914 році Г. О. Чириковим. Укріплена й частково звільнена від потемнілої
оліфи в 1969–1970 роках К. Г. Тихомировою в реставраційній майстерні МіАР.
Походження. З Вознесенської церкви СаввоВишерського монастиря біля Новгорода. Близько
1914 року ікона була придбана П. І. Харитоненком, який зберігав її у своєму маєтку Наталіївка
(нині с. Володимирівка Краснокутського району Харківської обл.), у Спаській церкві, збудованій у 1911–
1913 роках за проєктом архітектора О. В. Щусєва.
З 1930 року знаходилася в Музеї культів і побуту
при Всеукраїнському музейному містечку на території Києво-Печерської лаври.
Надходження. У 1938 році з Київського державного музею українського мистецтва (нині НХМУ).
Атрибуція. Датування ікони коливається в межах кінця XII — першої половини XIV століття. Початкову оцінку пам’ятці після реставрації 1914 року
дав Г. О. Чириков, який датував її XIII століттям.
Один з перших дослідників ікони М. М. Черногубов
назвав її твором новгородських майстрів кінця XII —
початку XIII століття (Черногубов, 1940); при посмертній публікації в доповідь ученого були внесені

Глеба. Авторская живопись при этом использовалась
как подмалевок. Первоначальный вид личного письма
XIII века можно представить по изображению левой
руки Бориса. За исключением подрумянки и незначительных остатков записей, здесь удалены все позднейшие наслоения. Личное выполнено поверх тонкого
зеленоватого санкиря (смесь охры, белил и зеленой
земли, по-видимому, глауконита) нанесением сначала
оттушевки в тенях чистой зеленой землей, а затем, не
заходя на теневые участки, разбелением охрой с подрумянкой и мягким прозрачным высветлением. У Бориса санкирь служит также подкладкой усов и бороды.
Живопись отличается тонкослойностью, сплавленностью тональных переходов, приглушенностью цветовой гаммы; рельеф обобщенно трактованной формы,
в отличие от записи, очень низкий и слабо выраженный. К XIV–XV векам относятся остатки киноварного
фона с надписями и вкрапление золота в нимбах.
Оторочки мантий обоих князей новые, кроме небольшого фрагмента на руке Бориса и гораздо большего
у Глеба, где с левой стороны сохранилось и древнее
изображение красного камня. Кресты в руках святых
сохранились плохо. На рукоятях мечей присутствуют
следы чинки XVII — начала XVIII веков. Нижняя часть
иконы, ноги (кроме верхнего края правой ноги Бориса)
и края плащей написаны при реставрации 1914 года.
Икона первоначально была украшена вставными драгоценными камнями. Места их крепления отмечены
углублениями: по одному — в фибулах плащей и рукоятях мечей, по три — в нимбах. При реставрации
1914 года поля иконы были покрыты позолоченной
басмой XVII века. На торцах — следы от деревянных
гвоздей древних набивных шпонок.
Реставрация. Раскрыта в 1914 году Г. О. Чириковым. Укреплена и частично освобождена от потемневшей олифы в 1969–1970 годах К. Г. Тихомировой
в реставрационной мастерской МиАР.
Происхождение. Из Вознесенской церкви СаввоВишерского монастыря близ Новгорода. Около
1914 года икона была приобретена П. И. Харитоненко, который хранил ее в своем имении Натальевка (ныне с. Владимировка Краснокутского
района Харьковской обл.), в Спасской церкви, построенной в 1911–1913 годах по проекту архитектора А. В. Щусєва. С 1930 года находилась в Музее
культов и быта при Всеукраинском музейном городке
на территории Киево-Печерской лавры.
Поступление. В 1938 году из Киевского государственного музея украинского искусства (ныне НХМУ).
Атрибуция. Датировка иконы колеблется в пределах конца XII — первой половины XIV века. Первую
оценку памятнику после реставрации 1914 года дал
Г. О. Чириков, датировавший его XIII веком. Один из
первых исследователей иконы Н. Н. Черногубов назвал ее произведением новгородских мастеров конца
XII — начала XIII века (Черногубов, 1940); при посмертной публикации в доклад ученого были внесены
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редакційні правки, що змінили датування на межу
XIII–XIV століть (Черногубов, 1963). До XII–XIII століть відносили ікону М. В. Перцев (Перцев, 1964),
а також Г. Н. Логвин, Л. С.Міляєва та В. І. Свенціцька (Український живопис, 1976); до першої половини XIII століття — Н. Є. Мньова, яка визначила
її як новгородську. Твором середини XIII століття
вважали ікону Н. В. Розанова, Н. Г. Бекеньова, а також реставратор С. І. Голубєв, який детально досліджував її в 1982 році (Голубев, Пелькина, 1986).
К. Онаш (Onasch, 1961, S. 353–354), В. М. Лазарев
(Лазарев, 1960, с. 41) і В. В. Кириченко датували
пам’ятку XIII століттям. Згодом В. М. Лазарев змінив
свою точку зору, назвавши ікону спершу новгородським твором початку XIV століття (Лазарев, 1969,
с. 17–18), а потім тверським (Лазарев, 1983, с. 130).
Перша спроба наблизити цю пам’ятку до тверських
ікон належить Г. І. Вздорнову, який не погоджувався
з версією про її новгородське походження (Вздорнов, 1971, с. 152). Він же датував ікону рубежем
ХIII–XIV століть. На думку вченого, вона походила
з Волоколамська, історично пов’язаного з Твер’ю
(спеціальна робота Г. І. Вздорнова про цю ікону
не була опублікована). Л. М. Євсєєва, І. О. Кочетков і В. М. Сергєєв розглядали ікону як твір тверських майстрів, датуючи її останніми десятиліттями
ХIII століття (Евсеева, Кочетков, Сергеев, 1974,
с. 9–12). Е. С. Смирнова відносила її до тверського
художнього кола, не виключаючи й новгородського
походження. На її думку, ікона могла бути виконана
не раніше початку XIV століття, незважаючи на тяжіння до мистецтва XIII століття (Смирнова, 1976,
с. 70, 146, 179). Г. В. Попов вважав, що в цій пам’ятці, створеній у Твері в першій третині XIV століття,
відобразилася стадія становлення місцевих художніх традицій, а також є очевидним зв’язок із живописом Північно-Східної Русі на зламі XII–XIII століть
(Попов, Рындина, 1979, № 1). У 1999–2000 роках
у місті Уппсала (Швеція), а також у київській лабораторії радіовуглецевого аналізу при Науковому центрі геохімічних досліджень Академії наук України
було проведено радіовуглецевий аналіз фрагмента
дошки ікони, що дозволив датувати дерев’яну основу 1210–1280 роками. Зважаючи на результати аналізу, Л. Г. Членова дійшла висновку, що ікона «Борис
і Гліб» є пам’яткою, створеною у Новгороді в першій
половині XIII століття, але тісно пов’язаною з київською традицією як в історичному, так і в мистецькому аспектах. На думку дослідниці, цей твір відіграв
суттєву роль у становленні борисоглібської іконографії, яка має пряме київське коріння (Членова,
2001; Членова, 2002).
Виставки. Живопис давньої Твері. Музей ім. Андрія Рубльова, 1969–1970; Скарби Православ’я:
іконопис із колекції Київського національного музею російського мистецтва та приватних зібрань
(до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
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редакционные правки, изменившие датировку на рубеж XIII–XIV веков (Черногубов, 1963). К XII–XIII векам относили икону Н. В. Перцев (Перцев, 1964),
а также Г. Н. Логвин, Л. С.Миляева и В. И. Свенцицкая
(Український живопис, 1976); к первой половине XIII
века — Н. Е. Мнёва, определившая ее как новгородскую. Произведением середины XIII века считали икону Н. В. Розанова, Н. Г. Бекенёва, а также подробно
исследовавший ее в 1982 году реставратор С. И. Голубев (Голубев, Пелькина, 1986). К. Онаш (Onasch,
1961, S. 353–354), В. Н. Лазарев (Лазарев, 1960, с. 41)
и В. В. Кириченко датировали памятник XIII веком.
Позднее В. Н. Лазарев изменил свою точку зрения,
назвав икону сперва новгородским произведением
начала XIV века (Лазарев, 1969, с. 17–18), а затем
тверским (Лазарев, 1983, с. 130). Первая попытка
сблизить этот памятник с тверскими иконами принадлежит Г. И. Вздорнову, не соглашавшемуся с мнением
о его новгородском происхождении (Вздорнов, 1971,
с. 152) Он же датировал икону рубежом ХIII–XIV веков.
По мнению ученого, она происходила из Волоколамска, исторически связанного с Тверью (специальная
работа Г. И. Вздорнова об этой иконе не была опубликована). Л. М. Евсеева, И. А. Кочетков и В. Н. Сергеев рассматривали икону как произведение тверских
мастеров, датируя последними десятилетиями ХIII
века (Евсеева, Кочетков, Сергеев, 1974, с. 9–12).
Э. С. Смирнова относила ее к тверскому художественному кругу, не исключая и новгородского происхождения. По ее мнению, икона могла быть выполнена не
ранее начала XIV столетия, несмотря на тяготение
к искусству XIII века (Смирнова, 1976, с. 70, 146, 179).
Г. В. Попов считал, что в этом памятнике, созданном
в Твери в первой трети XIV века и отражающем стадию становления местных художественных традиций,
очевидна связь с живописью Северо-Восточной Руси
рубежа XII–XIII веков (Попов, Рындина, 1979, № 1).
В 1999–2000 годах в городе Уппсала (Швеция), а также в киевской лаборатории радиоуглеродного анализа при Научном центре геохимических исследований
Академии наук Украины был проведен радиоуглеродный анализ фрагмента доски иконы, позволивший
датировать деревянную основу 1210–1280 годами.
Учитывая результаты анализа, Л. Г. Членова пришла
к заключению, что икона «Борис и Глеб» является памятником, созданным в Новгороде в первой половине
XIII века, но тесно связанным с киевской традицией
как в историческом, так и художественном аспектах.
По мнению исследователя, это произведение сыграло
существенную роль в сложении борисоглебской иконографии, имеющей прямые киевские корни (Членова, 2001; Членова, 2002).
Выставки. Живопись древней Твери. МиАР, 1969–
1970; Сокровища Православия: иконопись из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения
Руси). КНМРИ, 2013.
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2.
Деісус. Празники
Початок XVI століття
Середня Русь*
Дерево, темпера. 38 × 137
(верхня частина — 38 ×113)
Дошка липова з окремими ковчегами для кожного ярусу, шпуги врізні наскрізні вертикальні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-16

Деисус. Праздники
Начало XVI века
Средняя Русь*
Дерево, темпера. 38 × 137
(верхняя часть — 38 ×113)
Доска липовая с отдельными
ковчегами для каждого яруса,
шпонки врезные сквозные вертикальные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-16

Deёsis. Feasts
Early C16th
Central Russia
Wood, tempera. 38 × 137
(upper part 38 ×113)
Panel of linden wood with
separate ‘kovchegs’ for each
level, vertical cut-in battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-16

Опис. Зображення розділено на два яруси.
Верхній ярус складається з дванадцяти клейм із
сюжетами празників:
1. Благовіщення.
Богоматір сидить на престолі без спинки з подушкою. Її права, трохи піднята рука звернена розкритою долонею до архангела Гавриїла. Архангел
з темними опущеними крилами підходить до Богоматері та двоперстно благословляє Її; лівою рукою
він тримає посох-мірило. На другому плані — палати, з’єднані невисокою стіною.

Описание. Изображение разделено на два яруса.
Верхний ярус состоит из двенадцати клейм с сюжетами праздников:
1. Благовещение.
Богоматерь сидит на престоле без спинки с подушкой. Ее правая, приподнятая рука обращена раскрытой ладонью к архангелу Гавриилу. Архангел с темными опущенными крыльями, подходя к Богоматери,
двуперстно благословляет Ее; левой рукой он держит
посох-мерило. На втором плане — палаты, соединенные невысокой стеной.

* Це поняття вживається у мистецтвознавчій літературі стосовно ікон, написаних після утворення Московської держави, які походять переважно
з ростовських, південної частини вологодських, почасти ярославських,
володимирських і нижегородських земель.

* Это понятие употребляется в искусствоведческой литературе по отношению к иконам, написанным после образования Московского государства
и происходящим преимущественно из ростовских, южной части вологодских, отчасти ярославских, владимирских и нижегородских земель.
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2. Різдво Христове.
Богоматір лежить на червоному ложі-матраці,
повернувши голову вліво й звернувши погляд до
волхвів з дарами, які стоять поруч. За Її спиною
на тлі чорної печери лежить у яслах сповите Немовля Христос. Над печерою здіймається гора з двома
вершинами. На правому схилі зображено ангела,
що вказує рукою на небо. Унизу зліва сидить замислений святий Іосиф; перед ним стоїть зігнутий
старий-пастух, який спирається на надламаний посох. Справа внизу — сцена обмивання Немовляти:
сидячи на землі, повитуха Саломія тримає Христа
на колінах, а рукою пробує воду в купелі.
3. Стрітення.
Богоматір тримає Немовля Христа перед собою
на покровенних руках. Позаду Неї стоїть святий
Іосиф. Симеон Богоприємець робить крок назустріч
Богоматері, простягаючи до Христа покровенні
руки. Христос двоперстно благословляє Симеона.
Між Богоматір’ю та Симеоном зображено колону,
що перетинає позем. На другому плані — палати.
4. Хрещення.
Оголеного Христа зображено у водах Йордану.
Він іде в бік Іоанна Предтечі, прикриваючи наготу
рукою. Води оточують Христа з усіх боків, змикаючись над головою. На лівому березі — Іоанн Предтеча, який робить широкий крок назустріч Христу
й торкається Його схиленої голови правою рукою.
На протилежному березі стоять два ангели з трохи
піднятими покровенними руками. Обидва береги
завершуються гірками.
5. Преображення.
На вершинах трьох невисоких гірок зображено
Христа у білому вбранні, Мойсея та Ілію. Сяйво,
що йде від Христа, має вигляд двоколірного кола,
зовнішнє кільце якого охоплює також постаті пророків. Унизу, на землі, троє апостолів: Іаков сидить,
відвернувшись, Іоанн падає головою донизу, Петро,
опустившись на одне коліно, дивиться на Христа,
прикриваючи очі рукою.
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2. Рождество Христово.
Богоматерь возлежит на красном ложе-тюфяке,
повернув голову влево и обратив взгляд к стоящим
рядом волхвам с дарами. За Ее спиной на фоне черной пещеры лежит в яслях спеленатый Младенец
Христос. Над пещерой возвышается гора с двумя
вершинами. На правом склоне изображен ангел, указывающий рукой на небо. Внизу слева сидит, задумавшись, святой Иосиф; перед ним стоит согбенный
старик-пастух, который опирается на надломанный
посох. Справа внизу — сцена омовения Младенца:
сидящая на земле повитуха Саломея держит Христа
на коленях, пробуя рукой воду в купели.
3. Сретение.
Богоматерь держит Младенца Христа перед собой на покровенных руках. Позади Нее стоит святой
Иосиф. Симеон Богоприимец делает шаг навстречу
Богоматери, протягивая ко Христу покровенные руки.
Христос двуперстно благословляет Симеона. Между
Богоматерью и Симеоном изображена колонна, пересекающая позем. На втором плане — палаты.
4. Крещение.
Обнаженный Христос изображен в водах Иордана. Он идет в сторону Иоанна Предтечи, прикрывая
наготу рукой. Воды окружают Христа со всех сторон,
смыкаясь над головой. На левом берегу — Иоанн
Предтеча. Делая широкий шаг навстречу Христу,
он касается правой рукой Его склоненной головы.
На противоположном берегу стоят два ангела с приподнятыми покровенными руками. Оба берега завершаются горками.
5. Преображение.
На вершинах трех невысоких горок изображены
Христос в белых одеждах, Моисей и Илия. Исходящее от Христа сияние имеет вид двухцветного круга, внешнее кольцо которого охватывает и фигуры
пророков. Внизу, на земле, трое апостолов: сидящий
Иаков, падающий вниз головой Иоанн, и Петр, который, опустившись на одно колено, смотрит на Христа, прикрывая глаза рукой.

6. Воскрешення Лазаря.
Христос простягає праву руку з жестом двоперстного благословення в бік погребальної печери,
на тлі чорного прямокутного входу до якої зображено Лазаря в білому савані, що закриває всю його
фігуру, крім обличчя. Марфа та Марія припадають
до ніг Христа, торкаючись їх. За спиною Христа
компактною групою стоять апостоли. На другому
плані — гора та міська стіна.
7. Вхід до Єрусалима.
Христос їде на білому ослі, обернувшись до апостолів, які стоять позаду Нього. Правою рукою Він
благословляє, у лівій тримає сувій. Христа зустрічають мешканці Єрусалима с тонкими гілками в руках.
На другому плані гора с пальмою та високі міські
стіни с баштами; над стінами височіє храм з луковичною банею.
8. Обмивання ніг.
Христос стоїть, дивлячись знизу вгору на апостола Петра, який сидить і якому Він платом обтирає
обмиті ноги. Петро на знак подиву торкається пальцем свого лоба. Решта апостолів сидять у два ряди.
На другому плані — палати, які частково повторюють архітектуру з композиції «Стрітення».

6. Воскрешение Лазаря.
Христос простирает правую руку с жестом
двуперстного благословения в сторону погребальной
пещеры, на фоне черного прямоугольного входа в которую изображен Лазарь в белом саване, закрывающем всю его фигуру, кроме лица. Марфа и Мария
припадают к ногам Христа, касаясь их. За спиной
Христа компактной группой стоят апостолы. На втором плане — гора и городская стена.
7. Вход в Иерусалим.
Христос едет на белом осляти, обернувшись к стоящим позади Него апостолам. Правой рукой Он благословляет, в левой держит свиток. Христа встречают жители Иерусалима с тонкими ветвями в руках.
На втором плане гора с пальмой и высокие городские
стены с башнями; над стенами возвышается храм
с луковичным куполом.
8. Омовение ног.
Христос стоит, глядя снизу вверх на сидящего апостола Петра, которому Он платом отирает омытые
ноги. Петр в знак недоумения касается пальцем своего лба. Остальные апостолы изображены сидящими
в два ряда. На втором плане — палаты, частично повторяющие архитектуру из композиции «Сретение».
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9. Розп’яття.
Христос розіп’ятий на семикінцевому хресті; Його
схилена голова лежить на правому плечі, напівоголене тіло оперезане по стегнах. Христу предстоять:
зліва — Богоматір і свята жона, у якої видно тільки
потилицю та частину одягу; справа — Іоанн Богослов і сотник Лонгин. Богоматір праву руку обертає
до Христа, а ліву, на знак скорботи, тримає біля
горла. Іоанн Богослов, схиливши голову, торкається рукою щоки, а сотник двома перстами піднятої
руки вказує на Христа. На другому плані — невисока міська стіна.
10. Воскресіння — Зішестя до аду.
Христос стоїть на схрещених стулках врат аду,
під якими зображено чорне пекло зі зламаними
замками. Нахилившись уліво, Він простягає праву
руку до Адама, який стоїть на колінах, а лівою, опущеною рукою тримає сувій. Єва стоїть праворуч,
простягаючи до Христа покровенні руки. По обидва
боки від Христа стоять виведені з аду праведники;
серед них із німбами тільки Іоанн Предтеча, царі Давид і Соломон. Сяйво Христа кругле подвійне, воно
охоплює всі зображені фігури.
11. Свята Трійця.
Три Ангели з посохами в руках сидять по боках
прямокутного столу. На столі дві чаші, хлібці, ложки
й ножі. Крила середнього Ангела розгорнуті, світлі;
у Ангелів, які сидять по боках, — складені, темні.
Середній Ангел звертає погляд до Ангела ліворуч.
Праві руки середнього та лівого Ангелів у двоперстному благословенні. На другому плані: зліва — палата, справа — гора з чорною печерою та деревом,
що схилилося над середнім Ангелом.
12. П’ятдесятниця (Зішестя Святого Духа).
Апостолів зображено у двох вертикальних рядах; вони сидять, повернувшись один до одного.
У другого згори в лівому ряді видно тільки потилицю
та частину одягу. Унизу, в чорному прорізі вузької
арки, — «Космос» у вигляді старця з розгорнутим
платом у руках і короною на голові. Над апостолами — невеликий небесний сегмент.
У нижньому ярусі ікони розміщено деісусний чин
з тринадцяти фігур на повний зріст.
У центрі — Христос, який сидить фронтально
на престолі без спинки з двома подушками. Правою
рукою Він двоперстно благословляє, лівою притримує закрите Євангеліє, що стоїть на Його коліні.
Ноги спираються на прямокутне підніжжя. По праву руку від Христа зображено: Богоматір з трохи
піднятими в молитовному жесті руками, архангела
Михаїла з зерцалом і посохом-мірилом, апостола
Петра с напіврозгорнутим аркушем пергамену, Василія Великого, Григорія Богослова та Георгія Побідоносця (троє останніх з молитовними жестами).
По ліву руку — Іоанна Предтечу, архангела Гавриїла з зерцалом і посохом-мірилом, апостола Павла
з книгою, Іоанна Златоуста з Євангелієм, Миколая
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9. Распятие.
Христос распят на семиконечном кресте; Его склоненная глава покоится на правом плече, полуобнаженное тело опоясано по чреслам. Христу предстоят:
слева — Богоматерь и святая жена, у которой видны только затылок и часть одежды; справа — Иоанн
Богослов и сотник Лонгин. Богоматерь правую руку
обращает ко Христу, а левую, в знак скорби, держит
у горла. Иоанн Богослов, преклонив главу, касается
рукой щеки, а сотник двумя перстами поднятой руки
указывает на Христа. На втором плане — невысокая
городская стена.
10. Воскресение — Сошествие во ад.
Христос стоит на скрещенных створках врат ада,
под которыми изображена черная преисподняя со сломанными замками. Наклонившись влево, Он протягивает правую руку к стоящему на коленях Адаму, а левой,
опущенной рукой держит свиток. Коленопреклоненная
Ева стоит справа, протягивая ко Христу покровенные
руки. По сторонам от Христа стоят выведенные из ада
праведники; среди них с нимбами только Иоанн Предтеча, цари Давид и Соломон. Сияние Христа круглое
двойное, охватывающее все изображенные фигуры.
11. Святая Троица.
Три ангела с посохами в руках сидят по сторонам
прямоугольного стола. На столе две чаши, хлебцы,
ложки и ножи. Крылья среднего ангела развернутые,
светлые; у ангелов, сидящих по сторонам, — сложенные, темные. Средний ангел обращает взгляд к ангелу, сидящему слева. Правые руки среднего и левого
ангелов в двуперстном благословении. На втором
плане: слева — палата, справа — гора с черной пещерой и деревом, склонившимся над средним ангелом.
12. Пятидесятница (Сошествие Святого Духа).
Апостолы изображены в двух вертикальных рядах; они сидят, повернувшись друг к другу. У одного
из них (в левом ряду) видны только затылок и часть
одежды. Внизу, в черном проеме узкой арки, — «Космос» в виде старца с развернутым платом в руках
и короной на голове. Над апостолами — небольшой
небесный сегмент.
В нижнем ярусе иконы размещен деисусный чин
из тринадцати фигур в рост.
В центре — Христос, сидящий фронтально на престоле без спинки с двумя подушками. Правой рукой
Он двуперстно благословляет, левой придерживает
стоящее на Его колене закрытое Евангелие. Ноги
опираются на прямоугольное подножие. По правую
руку Христа изображены: Богоматерь с приподнятыми в молитвенном жесте руками, архангел Михаил с зерцалом и посохом-мерилом, апостол Петр
с полуразвернутым листом пергамена, Василий Великий, Григорий Богослов и Георгий Победоносец
(трое последних с молитвенными жестами). По левую руку — Иоанн Предтеча, архангел Гавриил с зерцалом и посохом-мерилом, апостол Павел с книгой,
Иоанн Златоуст с Евангелием, Николай Чудотворец

Чудотворця з трохи піднятими руками (права вкрита фелонем, ліва у молитовному жесті) та Димитрія
Солунського.
Крила архангелів темні. Облачення святителів
архієрейські, прикрашені хрестами: у Василія Великого та Миколая Чудотворця — фелони, у Григорія
Богослова та Іоанна Златоуста — сакоси. Позем
у деісусному чині зеленуватий. У кольоровій гамі
ікони поєднуються яскраво-червоний, вишневий,
жовтий та оливковий з розбіленими відтінками рожевого, голубувато-сірого, бузкового й світло-оливкового. Вохрення оранжувате по оливковому санкирю, з тонкими білильними движками. Німби зі
слідами позолоти.
Написи. Див. Схоронність.
Іконографія. Ікона, імовірно, представляє собою
«похідну церкву», призначену для використання під
час подорожей або воєнних походів. Її виконано
за взірцем церковного іконостаса, два яруси якого — деісусний і празниковий — відтворено у зменшеному масштабі.
Схема деісусного чину традиційна. Центр горизонтально витягнутої композиції займає зображення Христа, якому предстоять святі з характерними
жестами молитовного звертання. Порядок розташування фігур звичайний: поруч зі Спасителем —
Богоматір та Іоанн Предтеча, за ними — архангели,
апостоли, святителі та мученики.
Іконографічною особливістю пам’ятки є сюжетний склад празникового чину, що відображає один
з етапів становлення давньоруського іконостаса.
Кількість клейм у цьому ряді відповідає дванадцяти
святам річного богослужебного кола. Однак до найважливіших, двунадесятих празників (Пасха до їх
числа не входить) відносяться тільки сім представлених сюжетів. Сюди не включено три сюжети богородичного циклу («Різдво Богоматері», «Введення
до храму» та «Успіння»), немає також «Вознесіння» та «Воздвиження Хреста». Замість них додано
«Воскрешення Лазаря», «Обмивання ніг», «Розп’яття» і «Святу Трійцю». При такому доборі сюжетів
розширено христологічний цикл і акцентовано тему
Страстей.
Про деісусні чини див.: Лазарев, 1970; Лазарев,
1971; Бетин, 1970.
Схоронність. Живопис чудової якості добре
зберігся. Первісний колорит ікони дещо спотворений через те, що при її розкритті на початку XX століття було зчищено світло-зелене тло до білого
левкасу. Незначні залишки левкасу можна бачити
у празниковому чині: довкола дерева в композиціях «Вхід до Єрусалима» і «Свята Трійця», між колонками в сюжетах «Стрітення» та «Обмивання
ніг», над хрестом у «Розп’ятті» і в багатьох місцях
по контурах зображень; у деісусному чині — всередині зерцала архангела Михаїла та по контурах фігур. Одночасно з тлом при тій-таки розчистці були

с приподнятыми руками (правая покрыта фелонью,
левая изображена в молитвенном жесте) и Димитрий
Солунский.
Крылья архангелов темные. Облачения святителей архиерейские, украшенные крестами: у Василия
Великого и Николая Чудотворца — фелони, у Григория Богослова и Иоанна Златоуста — саккосы. Позем
в деисусном чине зеленоватый. В цветовой гамме
иконы сочетаются ярко-красный, вишневый, желтый
и оливковый с разбеленными оттенками розового,
голубовато-серого, сиреневого и светло-оливкового.
Охрение оранжеватое по оливковому санкирю, с тонкими белильными движками. Нимбы со следами позолоты.
Надписи. См. Сохранность.
Иконография. Икона, вероятно, представляет собой «походную церковь», которая предназначалась
для использования во время путешествий или военных походов. Она создана по типу церковного иконостаса, два яруса которого — деисусный и праздничный — воспроизведены в уменьшенном масштабе.
Схема деисусного чина традиционна. Центр горизонтально вытянутой композиции занимает изображение Христа, которому предстоят святые с характерными жестами молитвенного обращения. Порядок
расположения фигур обычный: рядом со Спасителем — Богоматерь и Иоанн Предтеча, за ними — архангелы, апостолы, святители и мученики.
Иконографической особенностью памятника является сюжетный состав праздничного чина, отражающий один из этапов сложения древнерусского
иконостаса. Количество клейм, входящих в этот ряд,
соответствует двенадцати праздникам годового богослужебного круга. Однако к важнейшим, двунадесятым праздникам (Пасха в их число не входит) относятся только семь представленных сюжетов. Сюда
не включены три сюжета богородичного цикла («Рождество Богоматери», «Введение во храм» и «Успение»), отсутствуют также «Вознесение» и «Воздвижение Креста». Вместо них добавлены «Воскрешение
Лазаря», «Омовение ног», «Распятие» и «Святая
Троица». При таком подборе сюжетов расширен христологический цикл и акцентирована тема Страстей.
О деисусных чинах см.: Лазарев, 1970; Лазарев,
1971; Бетин, 1970.
Сохранность. Живопись прекрасного качества
с хорошей сохранностью. Первоначальный колорит иконы несколько искажен из-за того, что при ее
раскрытии в начале XX века был счищен светлозеленый фон до белого левкаса. Незначительные
остатки левкаса можно видеть в праздничном чине:
вокруг дерева в композициях «Вход в Иерусалим»
и «Святая Троица», между колонок в сюжетах «Сретение» и «Омовение ног», над крестом в «Распятии»
и во многих местах по контурам изображений; в деисусном чине — внутри зерцала архангела Михаила
и по контурам фигур. Одновременно с фоном при той
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втрачені також написи, про характер яких можна
судити за фрагментами у зерцалах архангелів,
а також у композиціях «Благовіщення» та «Зішестя
до аду». У деісусному чині разом з тлом зчищено
також німби, що були, імовірно, вкриті сусальным
золотом.
Реставрація. Ікону розкрито близько 1913 року
Є. І. Брягіним.
Походження не встановлене. У 1910-х роках була придбана В. Н. Ханенко у московського
купця Пономарьова, який розпродавав зібрання ікон М. М. Постникова (Ханенко, 2008, с. 70).
До 1918 року зберігалася в колекції Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Спочатку ікона вважалася новгородською пам’яткою кінця XV століття (Муратов — Грабарь, 1914, с. 260–261). У музейному каталозі 1927 року (Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 435) її віднесено до кола Діонісія. Н. Є. Мньова
визначила ікону як твір московської школи початку
XVI століття. На думку В. В. Кириченка, іконографія та колорит пам’ятки вказують на її середньоруське походження, а час створення обмежується
першою чвертю XVI століття. С. І. Голубєв датував
ікону серединою XVI століття. Світлі ніжні відтінки
кольорів, світляна кольорова гама при насиченому звучанні червоного притаманні стилеві першої
чверті XVI століття, орієнтованому на творчість Діонісія. Крім того, зі зразками даного стилю пам’ятку
зближують деякі композиційні прийоми та характерні зображення палат, гірок, дерев і фігур (див.:
«Житийные иконы митрополитов Петра и Алексия» у кн: Смирнова, 1991, с. 151–152).
Виставки. Виставка давньоруського мистецтва.
Імператорський Московський археологічний інститут, 1913 (до каталогу не включена); Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного
музею російського мистецтва та приватних зібрань
(до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Постников, 1888, с. 1, № 974; Муратов, 1913, с. 36; Муратов — Грабарь, 1914, с. 260–
261; Каталог музея УАН, 1927, с. 46, № 435; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 537; Каталог КГМРИ,
1955, с. 10; Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 12;
Onasch, 1961, Taf. 109–111, S. 392–393; Каталог
КМРИ-1, 1992, с. 25; Киевский музей русского искусства, 2004; с. 13, 44–45, 501; Путеводитель КМРИ,
2006, с. 26; Сокровища Православия, 2013, с. 18–19.
Архівні матеріали. Листи В. Н. Ханенко І. С. Остроухову, 1913 р. — ВР ДТГ, ф. 10, № 6661, арк. 1–2 зв.;
6662, арк. 1–1 зв.; 6637, арк. 1; 6676, арк. 1–1 зв.
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же расчистке были утрачены и надписи, о характере
которых можно судить по их фрагментам в зерцалах
архангелов, а также в композициях «Благовещение»
и «Сошествие во ад». В деисусном чине вместе с фоном счищены также нимбы, которые, вероятно, были
покрыты сусальным золотом.
Реставрация. Икона раскрыта около 1913 года
Е. И. Брягиным.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
была приобретена В. Н. Ханенко у московского купца Пономарева, распродававшего собрание икон
Н. М. Постникова (Ханенко, 2008, с. 70). До 1918 года
находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Первоначально икона считалась новгородским памятником конца XV века (Муратов —
Грабарь, 1914, с. 260–261). В музейном каталоге 1927
года (Каталог музея УАН, 1927, с. 46, № 435) она
отнесена к кругу Дионисия. Н. Е. Мнёва определила
икону как произведение московской школы начала
XVI века. По мнению В. В. Кириченко, иконография
и колорит памятника указывают на его среднерусское происхождение, а время создания ограничивается первой четвертью XVI века. С. И. Голубев датировал икону серединой XVI века. Светлые нежные
оттенки цветов, светящаяся цветовая гамма при насыщенном звучании красного являются отличительной особенностью стиля первой четверти XVI века,
ориентированного на творчество Дионисия. Кроме
того, с образцами данного стиля памятник сближают
некоторые композиционные приемы и характерные
изображения палат, горок, деревьев и фигур (см: житийные иконы митрополитов Петра и Алексия в кн:
Смирнова, 1991, с. 151–152).
Выставки. Выставка древнерусского искусства.
Императорский Московский археологический институт, 1913 (в каталог не включена); Сокровища Православия: иконопись из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний
(к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Постников, 1888, с. 1, № 974; Муратов, 1913, с. 36; Муратов — Грабарь, 1914, с. 260–
261; Каталог музея УАН, 1927, с. 46, № 435; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 537; Каталог КГМРИ,
1955, с. 10; Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 12;
Onasch, 1961, Taf. 109–111, S. 392–393; Каталог
КМРИ-1, 1992, с. 25; Киевский музей русского искусства, 2004; с. 13, 44–45, 501; Путеводитель КМРИ,
2006, с. 26; Сокровища Православия, 2013, с. 18–19.
Архивные материалы. Письма В. Н. Ханенко
И. С. Остроухову, 1913 г. — ОР ГТГ, ф. 10, № 6661,
л. 1–2 об.; 6662, л. 1–1 об.; 6637, л. 1; 6676, л. 1–1 об.

3.
Царські врата зі
стовпчиками та сінню
Перша третина або перша
половина ХVI століття (?)
Середня Русь
Дерево, різьблення, темпера
Ліва стулка: 176 × 44;
права стулка: 178 × 50;
сінь: 130 × 98;
стовпчик: 168 × 10 × 13.
Інв. Ж-15

Царские врата со
столбиками и сенью
Первая треть или первая
половина ХVI века (?)
Средняя Русь
Дерево, резьба, темпера
Левая створка: 176 × 44;
правая створка: 178 × 50;
сень: 130 × 98;
столбик: 168 × 10 × 13.
Инв. Ж-15

Опис. Врата двостулкові прямокутні з підковоподібним навершям. Уся лицьова поверхня вкрита
ажурною різьбою, що складається з тонких накладних різьблених пластинок. Стулки розчленовуються
на три частини. На кожній — по три іконки-клейма
з кільоподібно-лопатевими завершеннями, увінчаними трьома тонкими башточками.
У наверші врат дві іконки зі сценою Благовіщення: зліва — архангел Гавриїл, справа — Богоматір,
зображені на архітектурному тлі. Архангел представлений у русі, одна його нога й одне крило трохи
підняті; права рука простягнута вперед, в опущеній лівій — посох-мірило. Написи: на золоченому
тлі — благвhщенiе стыя , біля німба — а4рх (у вигляді
монограми) гаврилъ . Богородиця зображена сидячи на троні з прядивом у руках; Її фігура повернута
вправо, а голова вліво, у бік архангела, який наближається. Над Нею велум, перекинутий від башточки до палати. Написи: на золотому тлі — бца , біля
німба — мр/. fY/.
Нижче, у прямокутній частині стулок — євангелісти: на лівій стулці Іоанн і Лука, на правій Матфей
та Марк. Іоанн зображений біля печери, на тлі гірок;
він диктує Прохорові. З неба до нього спрямовані
три промені. Написи: evг/елис/ l4wанн , прохоръ. , у книгу
вписано — вначале . Решта євангелістів представлені на архітектурному тлі, вони сидять з книгами. Над
Лукою та Марком зображений велум, над Матфеєм його немає. Написи: у Матфея — evг/елис/ м/аfhи ,
у книгу вписано— книг рс0т , у Луки — evг/ели7т лYка ,
у книгу вписано — зача1ло e4vангелiа , у Марка — ev7т
марко , у книгу вписано — понеже . Таким чином, перші слова Євангелій у книгах Луки та Марка взаємно
переставлено.
Стулки обрамлені різьбленими валиками, що
перериваються ромбоподібними іконками: на лівій стулці — свт. Петро, митрополит Московський,
свт. Афанасій Александрійський (?), свт. Миколай Чудотворець, ап. Петро; на правій стулці — ап. Павел,
свт. Алексій, митрополит Московський, свт. Григорій
Богослов і свт. Григорій Двоєслов, папа Римський.

Royal Gates with pillars
and baldachin
First third or first half
of the C16th (?)
Central Russia
Wood, carving, tempera
Left panel: 176 × 44;
right panel: 178 × 50;
baldachin: 130 × 98;
pillar: 168 × 10 × 13.
Inv. Ж-15

Описание. Врата двустворчатые прямоугольные
с подковообразным навершием. Вся лицевая поверхность покрыта ажурной резьбой, состоящей из тонких накладных резных пластинок. Створки членятся
на три части. На каждой — по три иконки-клейма
с килевидно-лопастными завершениями, увенчанными тремя тонкими башенками.
В навершии врат две иконки со сценой Благовещения: слева — архангел Гавриил, справа — Богоматерь, изображенные на архитектурном фоне. Архангел представлен в движении, одна его нога и одно
крыло приподняты; правая рука протянута вперед,
в опущенной левой — посох-мерило. Надписи: на золоченом фоне — благвhщенiе стыя , у нимба — а4рх
(в виде монограммы) гаврилъ . Богородица изображена сидящей на троне с пряжей в руках; Ее фигура повернута вправо, а голова влево, в сторону приближающегося архангела. Над Ней велум, переброшенный
от башенки к палате. Надписи: на золотом фоне —
бца , у нимба — мр/. fY/.
Ниже, в прямоугольной части створок — евангелисты: на левой створке Иоанн и Лука, на правой
Матфей и Марк. Иоанн изображен возле пещеры,
на фоне горок, диктующим Прохору. С неба к нему
направлены три луча. Надписи: evг/елис/ l4wанн , прохоръ. ,
в книгу вписано — вначале . Остальные евангелисты
представлены на архитектурном фоне, сидящими
с книгами. Над Лукой и Марком изображен велум,
над Матфеем его нет. Надписи: у Матфея — evг/елис/
м/аfhи , в книгу вписано — книг рс0т , у Луки — evг/ели7т
лYка , в книгу вписано — зача1ло e4vангелiа , у Марка —
ev7т марко , в книгу вписано — понеже . Таким образом,
первые слова Евангелий в книгах Луки и Марка взаимно переставлены.
Створки обрамляют резные валики, прерывающиеся ромбовидными иконками: на левой створке — свт. Петр, митрополит Московский, свт. Афанасий Александрийский (?), свт. Николай Чудотворец,
ап. Петр; на правой створке — ап. Павел, свт. Алексий, митрополит Московский, свт. Григорий Богослов
и свт. Григорий Двоеслов, папа Римский.
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На стовпчиках зображення розміщені у верхній
половині (нижня прикрашена накладним різьбленим
орнаментом) і в навершях, що мають форму багатогранника. У наверші правого стовпчика: ромбічні
клейма Спас на троні та архангел Михаїл (поколінний,
звернений вліво), а також Василій Великий (поясний)
у квадратному кіотці з металевим обрамленням і басменною обкладкою; угорі на стовпчику — клейма
з кільоподібними завершеннями: невідомий юний мученик (поясний), Микола (поясний); під ними: архідиякон Стефан (на повний зріст), Кирило Александрійський (на повний зріст, у молінні). На бічній, вільній
від зображень грані — смуга басми. Лівий стовпчик —
пізня реконструкція, живописних вставок немає.
На сіні в центрі — Свята Трійця у тричастинній
іконці-клеймі з кільоподібними завершеннями, увінчаними трьома тонкими башточками. Ангели розташовані в окремих клеймах, розділених різьбленими
колонками. Унікальні написи над Ангелами: над лівим — сын , над середнім — отец , над правим —
святый дух . Над середнім Ангелом загальний
напис — Святая Троица . Німб середнього ангела
з перехрестям і літерами: оwн .
У двох круглих іконках-клеймах — сцена Євхаристії (причащання апостолів): справа «Роздаяння
Крові» з дрібним, ледь угадуваним написом: пийте
от нея, се есть кровь Моя, за вы и за многи изливаемая во оставление грехов. Ліва частина Євхаристії із зображенням «Роздаяння тіла» втрачена.
По верхньому периметру сіні у трьох квадратних іконках-клеймах, що збереглися: вмч. Георгій,
мц. Марія, мч. Косма (оплічні). На нижньому півколі
круглі іконки: архангел Михаїл, Деісус, архангел Гавриїл (поясні). Сінь декорована різьбленням, аналогічним тому, що на стулках.
Написи див. Опис.
Іконографія. Царські врата — центральна брама іконостаса, що веде з основного простору храму
до олтаря. У давньоруських письмових джерелах
їх називають також «святими» або «райськими»,
оскільки розташований за ними олтарний простір
у системі храмової символіки відповідає області раю. Існувало декілька варіантів прикрашення
стулок врат іконними сюжетами. Найпоширенішими були: 1) зі сценою Благовіщення, 2) із зображенням авторів літургії — святителів Іоанна
Златоуста й Василія Великого, 3) із зображенням
Благовіщення та чотирьох євангелістів. Даний твір
належить до останнього типу, який з’явився у давньоруському мистецтві в середині XIV століття й
залишався найстійкішим протягом усього XV століття. Про царські врата, їх символіку, типи та іконографію (з детальною бібліографією) див.: Смирнова, 1976, с. 166–169.
Схоронність. Врата «перебрані». Накладне
різьблення, що спершу кріпилося дерев’яними
цвяшками, тепер приклеєне.

На столбиках изображения размещены в верхней
половине (нижняя украшена накладным резным орнаментом) и в навершиях, имеющих форму многогранника. В навершии правого столбика: ромбические клейма Спас на троне и архангел Михаил (поколенный,
обращен влево), а также Василий Великий (поясной)
в квадратном киотце с металлическим обрамлением
и басменной обкладкой; вверху на столбике — клейма с килевидными завершениями: неизвестный юный
мученик (поясной), Никола (поясной); под ними: архидиакон Стефан (в рост), Кирилл Александрийский (в
рост, в молении). На боковой, свободной от изображений грани — полоса басмы. Левый столбик — поздняя
реконструкция, живописных вставок не имеет.
На сени в центре — Святая Троица в трехчастной
иконке-клейме с килевидными завершениями, увенчанными тремя тонкими башенками. Ангелы расположены в отдельных клеймах, разделенных резными
колонками. Уникальны надписи над ангелами: над
левым — сын , над средним — отец , над правым —
святый дух . Над средним ангелом общая надпись —
Святая Троица . Нимб среднего ангела с перекрестьем и буквами: оwн .
В двух круглых иконках-клеймах — сцена Евхаристии (причащения апостолов): справа «Раздаяние Крови» с очень мелкой едва угадываемой надписью: пийте
от нея, се есть кровь Моя, за вы и за многи изливаемая во оставление грехов. Левая часть Евхаристии
с изображением «Раздаяния тела» утрачена.
По верхнему периметру сени в трех сохранившихся квадратных иконках-клеймах: вмч. Георгий,
мц. Мария, мч. Косьма (оплечные). На нижнем полукружии круглые иконки: архангел Михаил, Деисус, архангел Гавриил (поясные). Сень декорирована резьбой, аналогичной резьбе на створках.
Надписи. См. Описание.
Иконография. Царские врата — центральные
врата иконостаса, ведущие из основного пространства храма в алтарь. В древнерусских письменных
источниках их называют также «святыми» или «райскими», поскольку располагаемое за ними алтарное
пространство в системе храмовой символики соответствует области рая. Существовало несколько вариантов украшения створок врат иконными сюжетами. Самыми распространенными были: 1) со сценой
Благовещения, 2) с изображением авторов литургии — святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, 3) с изображением Благовещения и четырех
евангелистов. Данное произведение относится к последнему типу, который появился в русском искусстве
в середине XIV века и оставался наиболее устойчивым на протяжении всего XV века. О царских вратах,
их символике, типах и иконографии (с подробной
библиографией) см.: Смирнова, 1976, с. 166–169.
Сохранность. Врата «перебраны». Накладная
резьба, первоначально крепившаяся деревянными
гвоздиками, теперь приклеена.
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У сцені Благовіщення невеликі вставки початку
ХХ століття на одязі архангела (у нижній частині).
У зображенні Богоматері при реставрації написані
нижня частина підніжжя, лівий чобіток і нижній край
одягу, є також значні прописи на будівлі.
Усе клеймо із зображенням євангеліста Іоанна
написано при реставрації на початку ХХ століття
у стилі давнього живопису, що зберігся. Дерев’яний
кіотець, що його обрамляє, також початку ХХ століття. У євангеліста Матфея невеликі вставки на золотому тлі, які зачепили контури лику; заново написана
ліва нога. Клеймо євангеліста Луки майже повністю
написано при реставрації початку ХХ століття; від
давнього живопису збереглася верхня частина будівлі над Лукою, частково велум і верхня частина
колони. У клеймі євангеліста Марка давній живопис
зберігся повністю.
У ромбічних клеймах на стулках схоронність
давнього живопису фрагментарна; незбережені деталі зображення відновлені при реставрації початку
ХХ століття.
На правому стовпчику іконки всіх трьох ярусів
різностильні. Ромбічні клейма — XVII століття. Два
клейма середнього ярусу, можливо, урізані при реставрації: у юного мученика живопис XVI століття
фрагментарно зберігся на лику й на синьому одязі,
тло нове з намальованими кракелюрами; у Миколи
живопис XVI століття значною мірою змитий, тло
нове. У нижньому ярусі живопис іконки Стефана
подібний до клейм на стулках; позолота тла майже
втрачена. Зображення Кирила Александрійського
відновлене при реставрації; від давнього живопису
збереглися невеликі фрагменти.
Лівий стовпчик врат не зберігся. У 1951 році його
було замінено новим, який повторює рельєф різьблення, але без живописних вставок.
Живопис Євхаристії XVI століття на сіні аналогічний живопису клейм на стулках. Іконка Трійці
XVI століття має в нижній частині велику вставку,
що захопила ноги лівого ангела. Кільоподібні завершення клейма гіпсові, тоновані.
Квадратні іконки по верхньому периметру сіні,
імовірно, є вставками XVII століття. Їх живопис
аналогічний ромбічним іконкам навершя стовпчика; схоронність часткова, тло доповнене. У трьох
клеймах зображення не збереглися.
У круглих клеймах на півколі сіні схоронність
живопису фрагментарна. У архангела Михаїла великі вставки по краях. На зображенні Богоматері
посічений живопис лику, вставки по краях. Схоронність давнього живопису Спаса фрагментарна; лик
відновлений при реставрації початку XX століття.
До того ж часу належить і зображення архангела
Гавриїла.
На крилах ангелів асисти нанесені сусальным золотом. Фони медальйонів прописані розчиненим золотом по поліменту червоної вохри. Фони «Деісуса»
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В сцене Благовещения небольшие вставки начала
ХХ века на одеждах архангела (в нижней части). В изображении Богоматери при реставрации написаны нижняя часть подножия, левый сапожок и нижний край
одежд, есть также значительные прописи на здании.
Все клеймо с изображением евангелиста Иоанна
написано при реставрации в начале ХХ века в стиле сохранившейся древней живописи. Обрамляющий его деревянный киотец также начала ХХ века.
У евангелиста Матфея небольшие вставки на золотом фоне, затронувшие контуры лика; заново написана левая нога. Клеймо евангелиста Луки почти полностью написано при реставрации начала ХХ века; от
древней живописи сохранилась верхняя часть здания
над Лукой, частично велум и верхняя часть колонны.
В клейме евангелиста Марка древняя живопись сохранилась полностью.
В ромбических клеймах на створках сохранность
древней живописи фрагментарная; несохранившиеся детали изображения восстановлены при реставрации начала ХХ века.
На правом столбике иконки всех трех ярусов разностильные. Ромбические клейма — XVII века. Два
клейма среднего яруса, возможно, врезаны при реставрации: у юного мученика живопись XVI века фрагментарно сохранилась на лике и на синей одежде,
фон новый с нарисованными кракелюрами; у Николы
живопись XVI века в значительной степени смыта,
фон новый. В нижнем ярусе живопись иконки Стефана подобна клеймам на створках; позолота фона
почти утрачена. Изображение Кирилла Александрийского восстановлено при реставрации; от древней
живописи сохранились небольшие фрагменты.
Левый столбик врат не сохранился. В 1951 году он
был заменен новым, повторяющим рельеф резьбы,
но без живописных вставок.
Живопись Евхаристии XVI века на сени аналогична живописи клейм на створках. Иконка Троицы
XVI века имеет в нижней части большую вставку, захватившую ноги левого ангела. Килевидные завершения клейма гипсовые, тонированные.
Квадратные иконки по верхнему периметру сени,
вероятно, являются вставками XVII века. Их живопись
аналогична ромбическим иконкам навершия столбика; сохранность частичная, фоны дополнены. В трех
клеймах изображения не сохранились.
В круглых клеймах на полукружии сени сохранность живописи фрагментарная. У архангела Михаила большие вставки по краям. На изображении
Богоматери посечена живопись лика, вставки по краям. Сохранность древней живописи Спаса фрагментарная; лик восстановлен при реставрации начала
XX века. К этому же времени относится и изображение архангела Гавриила.
На крыльях ангелов ассисты нанесены сусальным
золотом. Фоны медальонов прописаны твореным золотом по полименту красной охры. Фоны «Деисуса»

та місцями одягу тоновані розчиненим золотом поверх позолоти, що стерлася.
Реставрація проводилася в 1945 і 1953 роках
у ДНДРМ. У 1957 році реставровані В. О. Кириковим у КМРМ.
Походження не встановлене. Перед надходженням до музею врата знаходились у зібранні П. І. Харитоненка, який зберігав їх у своєму маєтку, у Спаській церкві села Наталіївка Харківської губернії.
Надходження. У 1944 році з Київського державного музею українського мистецтва.
Атрибуція. На думку Н. Є. Мньової, врата датуються XVI століттям, що підтверджується консультаціями В. В. Кириченка, Т. О. Ананьєвої, І. О. Іванової.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 12; Каталог КМРИ-1,
1992, с 28; Киевский музей русского искусства,
2004, с. 13, 47, 501; Путеводитель КМРИ, 2006,
с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 32–33.

и местами одежды тонированы твореным золотом поверх стершейся позолоты.
Реставрация проводилась в 1945 и 1953 годах
в ГНИРМ. В 1957 году реставрированы В. О. Кириковым в КМРИ.
Происхождение не установлено. До поступления
в музей врата находились в собрании П. И. Харитоненко, хранившего их в своем имении, в Спасской
церкви села Натальевка Харьковской губернии.
Поступление. В 1944 году из Киевского государственного музея украинского искусства.
Атрибуция. По мнению Н. Е. Мнёвой, врата датируются XVI веком, что подтверждается консультациями В. В. Кириченко, Т. А. Ананьевой, И. А. Ивановой.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 12; Каталог КМРИ-1,
1992, с 28; Киевский музей русского искусства, 2004,
с. 13, 47, 501; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 32–33.

4.
Страшний суд
Не раніше першої половини
XVI століття
Новгород (північна провінція)
Дерево, темпера. 149 × 88
Дошка соснова тесана з ковчегом, шпуги врізні наскрізні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-4

Страшный суд
Не ранее первой половины
XVI века
Новгород (северная провинция)
Дерево, темпера. 149 × 88
Доска сосновая тесаная с ковчегом, шпонки врезные сквозные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-4

Опис. Складну композицію ікони утворюють багато окремих зображень. У лівому верхньому куті
червоним кольором контурно зображено Горній
Єрусалим, обгороджений кріпосними стінами з баштами. Над ним червоний напис: гор~н eрс~аъ (Горній
Єрусалим). Усередині міста височіє Голгофа з семикінцевим чорним хрестом. Обабіч хреста чорні
написи: цр/ь сл/в (Цар Слави); l/с х/с .
У правому верхньому куті на тлі двох концентричних кіл «слави» зображено Святу Трійцю
(Отечество). На престолі возсідає Ветхий днями
з Христом Еммануїлом на колінах; обидва у білому
вбранні, вкритому золотим асистом, німби хрещаті.
На грудях Христа — круг зі Святим Духом у вигляді
голуба. Поруч залишки написів золотом: l/с х/с , червоним кольором: дх/ъ ст/ы (Дух Святий).

The Last Judgement
No earlier than the first half
of the C16th
Novgorod (North provinces)
Wood, tempera. 149 × 88
Panel of pine wood, cut, with
‘kovcheg’ and cut-in battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-4

Описание. Сложная композиция иконы состоит из
множества отдельных изображений. В левом верхнем углу красным цветом контурно изображен Горний Иерусалим, огражденный крепостными стенами
с башнями. Над ним красная надпись: гор~н eрс~аъ (Горний Иерусалим). Внутри города возвышается Голгофа с семиконечным черным крестом. По сторонам
креста черные надписи: цр/ь сл/в (Царь Славы); l/с х/с .
В правом верхнем углу на фоне двух концентрических кругов славы изображена Святая Троица (Отечество). На престоле восседает Ветхий денми с Христом Эммануилом на коленях; оба в белых одеждах,
разделанных золотым ассистом, нимбы крещатые.
На груди Христа — круг со Святым Духом в виде голубя. Рядом остатки надписей золотом: l/с х/с , красным
цветом: дх/ъ ст/ы (Дух Святый).
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Угорі по центру ікони — зображення неба у вигляді дугоподібно вигнутої зеленої стрічки з червоними сонцем і місяцем та золотими зірками. Її згортають у сувій ангели, які ширяють з двох боків.
Над небом напис: анг/[гели] нбс/а свивают . Обіруч
від ангелів у двох колах контурно зображені фронтальні напівфігури архангелів з посохами-мірилами
в руках. Нижче, у дугоподібних ярусах, що повторюють вигин неба, представлено сцену Суду. Центр
верхнього ярусу займає «Спас у силах». Над Ним
великий червоний напис: ВТОРОЕ СТРАШНОЕ ХВ7О
ПРИШЕСТВИЕ . Спаситель у червоно-коричневому
вбранні із золотим асистом зображений на тлі червоного ромба, вписаного в зелене коло. Він возсідає на райдузі з трьох золотих ліній. Руки Спаса
розведені; права звернена долонею вгору на знак
виправдання праведників, ліва — долонею вниз
на знак засудження грішників. До ніг Христа припадають Адам і Єва. У молінні Йому предстоять Богоматір та Іоанн Предтеча. Над ними червоні написи:
МР~ FY~ , IWАН . Справа та зліва від них стоять ангельські воїнства, над якими з обох боків червоним
написано: анг/ли гн/и . Нижче від ангельських чинів
на двох довгих лавах з високими спинками сидять
як судді дванадцять апостолів з розкритими книгами в руках. Ноги кожного спираються на підніжжя. За апостолами кількома рядами стоять ангели
з посохами-мірилами. Нижче Христа встановлено
«Престол уготований» (етимасія — символ чекання
на Друге пришестя) із покладеними на нього одягом
Христа і Євангелієм; на підніжжі маленький сосуд із
Христовою Кров’ю. Зліва від престолу у два яруси
зображені праведники, які йдуть групами; над ними
написи: ликъ м/чеки (лик мученицький), лик православных ц/реи (царів), лик прр9чки (пророцький), ликстых
праwцъ (святих праотців); нижній ярус: лик стых мчнцъ
(святих мучениць), лик прп0бнх жон (преподобних жон),
лик прп0бнх wцъ (преподобних отців), лик стителски (святительський). Справа від престолу тісним натовпом
ідуть засуджені народи; надписи над ними: жидове ,
грек , тотаров , синетотарова («сині татари» — населення східної частини, або лівого крила Золотої Орди,
що звалася Синьою Ордою (Кок Ордою)), турци ,
литва , русь , нем[ци] . Під етимасією — десниця
Божа з праведними душами. На десниці встановлені терези з двома підвішеними чашами. Справа
маленький чорний біс підкладає на чашу злих діл
сувої с записами гріхів, щоб вони перевісили добрі
діла. Другого біса, який тягне чашу гаком униз, ангел
уражає тризубом на довгому древку.
Середню частину ікони займає вертикальне
зображення довжелезного змія. Його зелене тіло,
що звивається, оперізують 20 червоних кілець —
вони означають посмертні митарства, які чекають
на душу. Біля кожного з них чорний біс із гаком у руці
шукає нагоди втримати душу, яка проходить повз
нього. На одному з кілець душу зображено у вигляді

Вверху по центру иконы — изображение неба
в виде дугообразно изогнутой зеленой ленты с красными солнцем и луной и золотыми звездами, которую
сворачивают в свиток парящие с двух сторон ангелы.
Над небом надпись: анг/[гели] нбс/а свивают. По сторонам ангелов в двух кругах контурно изображены
фронтальные полуфигуры архангелов с посохамимерилами в руках. Ниже, в дугообразных ярусах,
повторяющих изгиб неба, представлена сцена Суда.
Центр верхнего яруса занимает «Спас в силах».
Над Ним крупная красная надпись: ВТОРОЕ СТРАШНОЕ ХВ7О ПРИШЕСТВИЕ . Спаситель в красно-коричневых одеждах с золотым ассистом изображен
на фоне красного ромба, вписанного в зеленый круг.
Он восседает на радуге из трех золотых линий. Руки
Спаса разведены в стороны; правая обращена ладонью вверх в знак оправдания праведников, левая —
ладонью вниз в знак осуждения грешников. У ног
Христа припадающие Адам и Ева. В молении Ему
предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча. Над ними
красные надписи: МР~ FY~ , IWАН . Справа и слева от
них стоят ангельские воинства, над которыми с обеих
сторон красным написано: анг/ли гн/и . Ниже ангельских
чинов на двух длинных скамьях с высокими спинками
сидят в качестве судей двенадцать апостолов с раскрытыми книгами в руках. Ноги каждого опираются
на подножие. За апостолами несколькими рядами стоят ангелы с посохами-мерилами. Ниже Христа установлен «Престол уготованный» (этимасия — символ
ожидания Второго пришествия) с лежащими на нем
одеждой Христа и Евангелием; на подножии маленький сосуд с Кровью Христовой. Слева от престола
в два яруса изображены идущие группами праведники; над ними надписи: ликъ м/чеки (лик мученический),
лик православных ц/реи (царей), лик прр9чки (пророческий),
ликстых праwцъ (святых праотец); нижний ярус: лик стых
мчнцъ (святых мучениц), лик прп0бнх жон (преподобных
жен), лик прп0бнх wцъ (преподобных отец), лик стителски
(святительский). Справа от престола тесной толпой
идут осужденные народы; надписи над ними: жидове ,
грек , тотаров , синетотарова («синие татары» — население восточной части или левого крыла Золотой Орды,
называвшейся Синей Ордой (Кок Ордой)), турци ,
литва , русь , нем[ци] . Под этимасией — десница Божья с праведными душами. На деснице установлены
весы с двумя подвешенными чашами. Справа маленький черный бес подкладывает на чашу злых дел
свитки с записями грехов, чтобы они перевесили добрые дела. Другого беса, тянущего чашу крюком вниз,
ангел поражает трезубцем на длинном древке.
Среднюю часть иконы занимает вертикальное изображение громадного змея. Его извивающееся зеленое тело опоясывают 20 красных колец, которые означают ожидающие душу посмертные мытарства. Возле
каждого из них черный бес с крюком в руке ищет возможности удержать проходящую душу. На одном из колец душа изображена в виде обнаженного младенца.
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оголеного немовляти. Поруч з кільцями написано
назви гріхів: зав7ь (заздрість), скупс , дшегубс , хтрос
(хитрість), злодhство , лжнопослуш (лжесвідчення),
[...]во , прелюбодhиство , блудодhяние , татба (воровство), послуство (доносительство?), гнhв , сребролби
(срібролюбство), aрос , гордос , пра[...] (неробство),
клевет , wсужден . Біля ноги колінопреклоненого Адама знаходиться голова змія, який кусає його в п’ятку.
Струмінь крові, що витікає з рани, поступово розширюючись, стає вогняною рікою, що рухається повз
Престол уготований крізь натовп відринутих народів
і мчить униз до вогняного пекельного озера, сповненого контурно зображених фігур нерозкаяних грішників. Тут таки перебуває двоголовий звір — уособлення аду. Однією розкритою пащею він заковтує
грішників, з другої їх випльовує. На звірові сидить
сатана, тримаючи у своїх руках душу Іуди. Ангел,
який стоїть поза пеклом, устромляє в живіт сатани
тризуб на довгому древку. Біля ангела напис: англ
гд7 qдари сотону скипетромъ (ангел Господній ударив сатану скіпетром). До пекельного озера вздовж
тіла змія спускаються гонимі бісом душі грішників,
зупинені на митарствах. Біси, що знаходяться всередині пекла, ловлять їх довгими гачками. Вище
вогняного озера зображено алегоричні жіночі фігури
землі та моря, що віддають своїх мерців. «Земля»
сидить на оточеному морями материку, піднімаючи
рукою загорнуті в білі савани поховані тіла. Навколо неї звірі, птахи та плазуни випльовують з’їдених
людей, які не зазнали поховання. «Море», яке сидить на воді в оточенні риб, піднімає на плечах затонулий корабель. З чотирьох боків над «землею»
та «морем» сурмлять ангели, возвіщаючи воскресіння мертвих, призваних на Суд. Справа, біля краю
моря, зображено ветхозавітного пророка Даниїла,
якому ангел, що летить, вказує на чотирьох звірів,
які символізують всесвітні царства. Біля ангела напис: агг/ъ кажеть дниилу прр9ку д/ црства (ангел показує
пророкові Даниїлу чотири царства). Алегорії «погибельних царств» (Вавилона, Мідо-Персії, імперії
Александра Македонського та Римської імперії)
у вигляді ведмедя, грифона, крилатого дракона й
рогатого звіра розташовані в середній частині ікони. Біля них збереглися два написи: црство римское ,
црство артихв/о (антихристове).
Рай зображено навпроти пекла, з лівого боку ікони під сценою ходи праведників. Усередині двічі обгородженого кола з райськими деревами («Вертоград заключенний») на престолі сидить Богоматір;
Її розкриті долоні звернені до глядача. По боках від
Богоматері двоє схилених ангелів. Угорі напис: раи
прекрасн/ы . Біля райського саду на престолі сидять
ветхозавітні праотці Авраам, Ісаак та Іаков. За пазухою у Авраама видно душі праведників («Лоно Авраамове»). Позаду них численні душі святих. Біля
раю стоїть напівоголений розважливий розбійник
з великим хрестом у руці. Під садом зображено вхід
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Рядом с кольцами написаны названия грехов: зав7ь
(зависть), скупс , дшегубс , хтрос (хитрость), злодhство ,
лжнопослуш (лжесвидетельство), [...]во , прелюбодhиство , блудодhяние , татба (воровство), послуство (доносительство?), гнhв , сребролби (сребролюбие), aрос , гордос , пра[...] (праздность), клевет , wсужден . Возле ноги
коленопреклоненного Адама находится голова змея,
кусающего его в пятку. Вытекающая из раны струя
крови, постепенно расширяясь, становится огненной
рекой, которая движется мимо Престола уготованного сквозь толпу отверженных народов и устремляется
вниз в огненное адское озеро, наполненное контурно
изображенными фигурами нераскаянных грешников.
Тут же находится двуглавый зверь — олицетворение
ада. Одной раскрытой пастью он заглатывает грешников, из другой их выплевывает. На звере сидит сатана, удерживающий в своих руках душу Иуды. Ангел,
стоящий вне ада, вонзает в живот сатаны трезубец
на длинном древке. Возле ангела надпись: англ гд7
qдари сотону скипетромъ (ангел Господень ударил сатану скипетром). К адскому озеру вдоль тела змея спускаются гонимые бесом души грешников, остановленные на мытарствах. Бесы, находящиеся внутри ада,
ловят их длинными крючьями. Выше огненного озера
изображены аллегорические женские фигуры земли
и моря, отдающих своих мертвецов. «Земля» сидит
на окруженном морями материке, поднимая рукой завернутые в белые саваны погребенные тела. Вокруг
нее звери, птицы и пресмыкающиеся выплевывают
съеденных людей, не имевших погребения. «Море»,
сидящее на воде в окружении рыб, поднимает на плечах утонувший корабль. С четырех сторон над «землей» и «морем» трубят ангелы, возвещая воскресение
призываемых на Суд мертвых. Справа, у края моря,
изображен ветхозаветный пророк Даниил, которому
летящий ангел указывает на четырех зверей, символизирующих всемирные царства. Рядом с ангелом
надпись: агг/ъ кажеть дниилу прр9ку д/ црства (ангел показывает пророку Даниилу четыре царства). Аллегории
«погибельных царств» (Вавилона, Мидо-Персии, империи Александра Македонского и Римской империи)
в виде медведя, грифона, крылатого дракона и рогатого зверя расположены в средней части иконы. Возле них сохранились две надписи: црство римское , црство
артихв/о (антихристово).
Рай изображен напротив ада, с левой стороны
иконы под сценой шествия праведников. Внутри
дважды огражденного круга с райскими деревьями
(«Вертоград заключенный») на престоле сидит Богоматерь; Ее раскрытые ладони обращены к зрителю.
По сторонам от Богоматери два склонившихся ангела. Вверху надпись: раи прекрасн/ы . Возле райского сада на престоле сидят ветхозаветные праотцы
Авраам, Исаак и Иаков. За пазухой у Авраама видны души праведников («Лоно Авраамово»). Позади
них множество душ святых. Возле рая стоит полуобнаженный благоразумный разбойник с большим

до раю, що його охороняє херувим. З обох боків
біля входу стоять праведники, чекаючи на відчинення райських воріт. Ближче всіх до входу — апостол
Петро з ключами та апостол Павел з високо піднесеним розгорнутим сувоєм. Над Петром напис: петръ
ал~ъ рай tмыкаетъ (Петро апостол рай відмикає). Над
Павлом напис: пвл . Між раєм і пеклом зображено
прив’язаного до стовпа оголеного юнака («милосердного блудника»); біля нього напис: а се члвкъ
приковнъ q стпа межу раем и мук млстину твори велику
а блуда не oстави (а цей чоловік прикутий до стовпа між раєм і мукою — милостиню творив велику,
а блуд не полишив).
У нижній частині ікони, відокремленій горизонтальною лінією, у два ряди зображено сцени пекельних мук з написами: клеветники — оголені грішники
зі зв’язаними руками підвішені за язики над вогнищем; мук невh женамъ (мука невірним жонам) — оголені грішниці стоять на вогнищі; мк тати (мука
татям) — оголені грішники зі зв’язаними руками повішені за шию над вогнищем; насилники — грішники
сидять у котлі, що висить над вогнищем; мук пиянц
(мука п’яницям) — оголені грішники повішені за ноги
вниз головою над вогнищем; асемуки попу нера[...]
(мука попові не[дбайливому]) — грішник в одязі святителя стоїть на вогнищі, розвівши руки в боки; асемук плясавицамъ дши iрода царя и iрод[...] (а це мука
танцівницям, душі Ірода царя та Іродіа[ди ублажавшим (?)]) — грішниця у червоному одязі, розвівши
підвішені на ланцюгах руки, стоїть на вогнищі, за нею
стоять інші оголені грішниці; а се члвкъ х7а по ланiтh
заqшил (а цей чоловік Христа по щоці вдарив) —
оголену людину кусають собаки; чародhийцамъ ([а це
мука] чародійницям) — оголених грішниць, які стоять на вогнищі зі зв’язаними руками й ногами, кусають за груди змії; [прелюбодеи (?)] — взаємно скуті
оголені грішник і грішниця стоять на вогнищі; а се мук
кто на лживh послухуетъ (а це мука тим, хто лжесвідчить) — грішники сидять у котлі, що висить над вогнищем. У нижньому правому куті ікони — пекельні
кліті у вигляді червоного, майже чорного та сірих
прямокутників із ледь розпізнаваними силуетами
оголених фігур і написами: wгнь ненеqгасимы (із помилково подвоєною заперечною часткою «не»), тма
непросвhтимая , червь неqспящаa , скрежт зубомъ ,
студень несогреемаa . Зліва у верхньому ряду мук
зображено ліжко, на якому лежить людина, оточена
бісами, один з яких грає перед ним на дудці; позаду
ліжка стоїть ангел і плаче. Угорі ледь помітний напис: англъ гн0ь плачет о чвке семъ что [...] qтреню просыпает (ангел Господній плаче про людину цю, що ...
утреню просипає).
У лівому нижньому куті ікони розташовано самостійний сюжет «Ліствиця Небесна». Біля ніг монахів,
які стоять, встановлена драбина, що веде до врат
раю. По ній піднімаються двоє подвижників у супроводі ангелів, які ширяють поряд, і крилатих схимників;

крестом в руке. Под садом изображен вход в рай,
охраняемый херувимом. С двух сторон у входа стоят
праведники, ожидающие открытия райских врат. Ближе всех ко входу — апостол Петр с ключами и апостол Павел с высоко поднятым развернутым свитком.
Над Петром надпись: петръ ал~ъ рай tмыкаетъ (Петр
апостол рай отмыкает). Над Павлом надпись: пвл .
Между раем и адом изображен привязанный к столбу
обнаженный юноша («милостивый блудник»); возле
него надпись: а се члвкъ приковнъ q стпа межу раем и мук
млстину твори велику а блуда не oстави (а се человек
прикован у столба между раем и мукою — милостыню творил великую, а блуда не оставил).
В нижней части иконы, отделенной горизонтальной
линией, в два ряда изображены сцены адских мучений
с надписями: клеветники — обнаженные грешники со
связанными руками подвешены за языки над костром;
мук невh женамъ (мука неверным женам) — обнаженные грешницы стоят на костре; мк тати (мука татям) —
обнаженные грешники со связанными руками повешены за шею над костром; насилники — грешники сидят
в котле, висящем над костром; мук пиянц (мука пьяницам) — обнаженные грешники повешены за ноги вниз
головой над костром; асемуки попу нера[...] (а се муки
попу нерадивому) — грешник в одежде святителя стоит на костре, разведя руки в стороны; асемук плясавицамъ дши iрода царя и iрод[...] (а се мука плясавицам,
души Ирода царя и Ирод[иады ублажавшим (?)]) —
грешница в красной одежде, разведя подвешенные
на цепях руки, стоит на костре, за ней стоят другие
обнаженные грешницы; а се члвкъ х7а по ланiтh заqшил
(а се человек Христа по щеке ударил) — обнаженного человека кусают собаки; чародhийцамъ ([а се мука]
чародейцам) — обнаженных грешниц, стоящих на костре со связанными руками и ногами, кусают за груди
змеи; [прелюбодеи (?)] — взаимно скованные обнаженные грешник и грешница стоят на костре; а се мук
кто на лживh послухуетъ (а се мука тем, кто лжесвидетельствует) — грешники сидят в котле, висящем над
костром. В нижнем правом углу иконы — адские клети
в виде красного, почти черного и серых прямоугольников с едва различимыми силуэтами обнаженных
фигур и надписями: wгнь ненеqгасимы (с ошибочно
удвоенной отрицательной частицей «не»), тма непросвhтимая , червь неqспящаa , скрежт зубомъ , студень несогреемаa . Слева в верхнем ряду мучений изображена
кровать с лежащим в ней человеком, окруженным бесами, один из которых играет перед ним на дудке; позади кровати стоит плачущий ангел. Сверху едва различимая надпись: англъ гн0ь плачет о чвке семъ что [...]
qтреню просыпает (ангел Господень плачет о человеке
сем, что ... утреню просыпает).
В левом нижнем углу иконы расположен самостоятельный сюжет «Лествица Небесная». У ног стоящих
монахов установлена лестница, которая ведет к вратам рая. По ней поднимаются двое подвижников в сопровождении парящих ангелов и крылатых схимников;
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двоє інших, зірвавшись зі східців, падають униз головою в розкриту пащу адову, що поглинає їх. Біля
крилатих схимників напис: старци праведнiи [...] .
Обриси всіх фігур і облич виконані побіжною
контурною лінією. Вохрення світло-коричневе, без
санкиря, пробіли накладено окремими маленькими
штрихами. Очі позначені двома цятками: великою
чорною та маленькою білою. Кольорова гама побудована на поєднанні бляклих, рідко нанесених
вохряних тонів і яскравої кіноварі. Тло розбіленожовтувате, майже біле. Золоті німби мають коричневу обвідку з «жемчужкою» (білими цятками, що
імітують перли).
Написи. Див. Опис.
Іконографія. Страшний суд — завершальний
момент світової історії, що передує оновленню світу й остаточному возз’єднанню людини з Богом.
Інше найменування сюжету — «Друге страшне
Христове пришестя» (таке надписання має і дана
ікона) вказує на час звершення Суду, що матиме вселенський характер. Перед Богом предстануть усі люди — живі та померлі, які воскреснуть
у плоті. Згідно зі своїми ділами одні дістануть вічне блаженство в раю, другі — вічні муки в пеклі.
Іконографія Страшного суду склалася у візантійському мистецтві в ХI–ХII століттях, хоча свідчення
про існування зображень на цю тему належать до
значно більш раннього часу. Традиційний варіант
композиції, що набув поширення у XII–XVI століттях, включає багато окремих сцен, об’єднаних
спільною темою. В основі сюжету — біблійні есхатологічні образи, систематизовані та приведені
до єдиної картини отцями Церкви. Літературними
джерелами сцен, що входять до складу композиції
Страшного суду, були: книги Ветхого (зокрема, Книга пророка Даниїла, гл. 7) та Нового (Євангеліє від
Матфея 25:31–46, 26:64; Одкровення Іоанна Богослова (Апокаліпсис)) Завітів, апокрифи («Євангеліє
від Никодима», «Слово про видіння апостола Павла», «Ходіння Богородиці по муках»), житія святих
(преп. Антонія Великого, Василія Нового) і творіння святих отців («Діалоги» свт. Григорія Великого,
«Слово про вихід душ праведників і грішників» прп.
Макарія Александрійського, «Слово про всезагальне воскресіння, про покаяння та любов, про Друге
пришестя Господа нашого Ісуса Христа» прп. Єфрема Сиріна, «Слово про вихід душі та Страшний суд» свт. Кирила Александрійського, «Слово
про Друге пришестя» Палладія мніха, «Слово про
царство народів та останні часи» сщмч. Мефодія
Патарського та ін.). Зображення Страшного суду
входить до традиційної системи розпису візантійського і давньоруського храму і розташовується
на західній його стіні.
Самостійний сюжет «Ліствиця Небесна» пов’язаний з твором преподобного Іоанна, ігумена святої
гори Синайської, прозваного Ліствичником (VI ст.),
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двое других, сорвавшись с лестницы, падают вниз головой в поглощающую их раскрытую пасть ада. Возле
крылатых схимников надпись: старци праведнiи [...] .
Очертания всех фигур и лиц выполнены беглой
контурной линией. Охрение светло-коричневое, без
санкиря, пробела наложены отдельными маленькими штрихами. Глаза обозначены двумя точками:
большой черной и маленькой белой. Цветовая гамма
построена на сочетании блеклых, жидко нанесенных
охряных тонов и яркой киновари. Фон разбеленножелтоватый, почти белый. Золотые нимбы имеют коричневую обводку с «жемчужкой» (белыми точками,
имитирующими жемчуг).
Надписи. См. Описание.
Иконография. Страшный суд — заключительный
момент мировой истории, предшествующий обновлению мира и окончательному воссоединению человека с Богом. Другое наименование сюжета — «Второе
страшное Христово пришествие» (такое надписание
имеет и данная икона) указывает на время совершения Суда, который будет иметь вселенский характер.
Перед Богом предстанут все люди — живые и умершие, воскресшие во плоти. Сообразно своим делам
одни получат вечное блаженство в раю, другие — вечные муки в аду. Иконография Страшного суда сложилась в византийском искусстве в ХI–ХII веках, хотя
свидетельства о существовании изображений на эту
тему относятся к значительно более раннему времени. Традиционный вариант композиции, получивший
распространение в XII–XVI веках, включает множество отдельных сцен, объединенных общей темой.
В основе сюжета — библейские эсхатологические образы, систематизированные и приведенные в единую
картину отцами Церкви. Литературными источниками
сцен, входящих в состав композиции Страшного суда,
были: книги Ветхого (в частности, Книга пророка Даниила, гл. 7) и Нового (Евангелие от Матфея 25:31–46,
26:64; Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис))
Заветов, богослужебные тексты, апокрифы («Евангелие от Никодима», «Слово о видении апостола Павла», «Хождение Богородицы по мукам»), жития святых
(прпп. Антония Великого и Василия Нового) и творения святых отцов («Диалоги» свт. Григория Великого,
«Слово об исходе душ праведников и грешников»
прп. Макария Александрийского, «Слово о всеобщем
воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа» прп. Ефрема
Сирина, «Слово об исходе души и Страшном суде»
свт. Кирилла Александрийского, «Слово о Втором пришествии» Палладия мниха, «Слово о царстве народов
и последних временах» сщмч. Мефодия Патарского
и др.). Изображение Страшного суда входит в традиционную систему росписи византийского и древнерусского храма, располагаясь на западной его стене.
Самостоятельный сюжет «Лествица Небесная»
связан с одноименным сочинением преподобного
Иоанна, игумена святой горы Синайской, прозванного

який описав християнський шлях духовного удосконалення у вигляді східців драбини чеснот, яка зводить подвижників на небо.
Докладний аналіз іконографії пам’ятки представлено в роботі О. Рижової (Рыжова, 2000,
с. 63–67). Автор справедливо вказує на те, що ікон
із зображенням Страшного суду збереглося небагато. Найбільш ранні з відомих пам’яток: ікона кінця
XIV — початку ХV століття з Успенського собору
Московського Кремля, «Страшний суд» середини
ХV століття з ДТГ (раніше — зібрання О. В. Морозова; Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, кат. 64, іл. 72).
«Страшний суд» і «Апокаліпсис» московської школи з Музеїв Московського Кремля, що належить до
кінця XV століття. (Попов Г. В., 1975, іл. 62), а також
ікона роботи царських майстрів (ДТГ, раніше — зібрання О. В. Морозова), створена у другій половині
XVI століття. (Антонова, Мнёва, 1963, т. 2, кат. 381,
іл. 541). У давньоруському фресковому живописі
найвідоміші композиції «Страшний суд» — у соборі Різдва Богородиці Снетогорського монастиря,
у церкві Спаса на Нередиці, Успенському та Дмитрівському соборах у Володимирі, Георгієвському
соборі у Старій Ладозі та найдавніша — XII століття — у київській Кирилівській церкві. Іконографічними особливостями ікони, яку ми розглядаємо, є розширення циклу пекельних мук, фігура недбайливого
священнослужителя, що горить у пеклі, зображення
у натовпі засуджених народів синьолицих людей,
якими, либонь, іконописець уявляв собі мешканців
Синьої Орди, а також включення до композиції сюжетів «Видіння преподобного Іоанна Ліствичника»
та «Отечество». Крім того, Н. Є. Мньова вказала
на своєрідне трактування образу «Горнього Єрусалима» та звивисту червону смугу, що починається біля голови змія та оплітає грішників, які йдуть
на суд (висновок Н. Є. Мньової від 03.11.1952).
Про іконографію «Страшного суду» див.: Покровский, 1887; Буслаев, 1910; Антонова, Мнёва,
1963, т. 1, с. 123–124; Цодикович, 1995; Нерсесян,
2003, с. 294–313.
Схоронність. Дрібні втрати (давнього походження) фарбового шару та левкасу по стику дощок, переважно в нижній частині ікони. Повсюдний кракелюр. Численні реставраційні заправлення, виконані
як маслом, так і аквареллю.
Реставрація. Розкрита в 1913 році (див. телеграму В. Н. Ханенко І. С. Остроухову — ВР ДТГ, ф. 10,
№ 6639, арк. 1). Реставрована у ДНДРМ П. І. Войтком та Н. П. Демидчук у 1956 році, І. П. Дорофієнко
в 1970 році.
Походження не встановлене. У 1910-х роках
ікону було придбано В. Н. Ханенко, і до 1918 року
вона зберігалася у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).

Лествичником (VI в.), который описал христианский путь
духовного совершенствования в виде ступеней лестницы добродетелей, возводящей подвижников на небо.
Обстоятельный анализ иконографии памятника
представлен в работе О. Рыжовой (Рыжова, 2000,
с. 63–67). Автор справедливо указывает на то, что
икон с изображением Страшного суда сохранилось
немного. Самые ранние из известных памятников:
икона конца XIV — начала ХV века из Успенского
собора Московского Кремля, «Страшный суд» середины ХV века из ГТГ (ранее — собрание А. В. Морозова; Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, кат. 64, ил. 72).
«Страшный суд» и «Апокалипсис» московской школы
из Музеев Московского Кремля, относящиеся к концу XV века (Попов Г. В., 1975, ил. 62), а также икона
работы царских мастеров (ГТГ, ранее — собрание
А. В. Морозова), созданная во второй половине XVI
века (Антонова, Мнёва, 1963, т. 2, кат. 381, ил. 541).
В древнерусской фресковой живописи наиболее известны композиции «Страшный суд» — в соборе
Рождества Богородицы Снетогорского монастыря,
в церкви Спаса на Нередице, Успенском и Дмитриевском соборах во Владимире, Георгиевском соборе
в Старой Ладоге и самая древняя — XII века — в киевской Кирилловской церкви. Иконографическими
особенностями рассматриваемой иконы являются:
расширение цикла адовых мучений, фигура горящего
в аду нерадивого священнослужителя, изображение
в толпе осужденных народов синелицых людей, какими, очевидно, иконописец представлял себе жителей Синей Орды, а также включение в композицию
сюжетов «Видение преподобного Иоанна Лествичника» и «Отечество». Кроме того, Н. Е. Мнёва указала
на своеобразную трактовку образа «Горнего Иерусалима» и извивающуюся красную полосу, которая
начинается у головы змея и оплетает идущих на суд
грешников (заключение Н. Е. Мнёвой от 03.11.1952).
Об иконографии «Страшного суда» см.: Покровский, 1887; Буслаев, 1910; Антонова, Мнёва, 1963,
т. 1, с. 123–124; Цодикович, 1995; Нерсесян, 2003,
с. 294–313.
Сохранность. Мелкие утраты (давнего происхождения) красочного слоя и левкаса по стыку досок,
главным образом в нижней части иконы. Повсеместный кракелюр. Многочисленные реставрационные
заправки, выполненные как маслом, так и акварелью.
Реставрация. Раскрыта в 1913 году (см. телеграмму В. Н. Ханенко И. С. Остроухову — ОР ГТГ, ф. 10,
№ 6639, л. 1). Реставрирована в ГНИРМ П. И. Войтко и Н. П. Демидчук в 1956 году, И. П. Дорофиенко
в 1970 году.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
икона была приобретена В. Н. Ханенко и до 1918 года
она находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко
(Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
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Атрибуція. Спочатку ікона вважалася новгородською пам’яткою XV століття. (Каталог музея
УАН, 1927, с. 46, № 431). Н. Є. Мньова датувала її
XVI століттям, пов’язавши з малярством північних
земель (здогадно Заонежжям). На думку М. О. Реформатської, її було створено у північних володіннях
Новгорода (Реформатская, 1968, с. 31–32). З зарахуванням ікони до творів XVI століття, виконаних
у північній провінції Новгорода, погоджувалися також В. К. Лауріна, Н. В. Розанова і Н. Г. Бекеньова,
при цьому В. К. Лауріна обмежувала датування першою половиною XVI століття. (Живопись древнего
Новгорода, 1974, с. 20, № 140).
Виставки. Живопис древнього Новгорода і його
земель XII–XVII століть. ДРМ, грудень 1971 — квітень 1972, № 140; Скарби Православ’я: іконопис
із колекції Київського національного музею російського мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 431; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 532; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Путеводитель КГМРИ,
1955, с. 10; Смирнова, 1967, с. 72–74, 119–120,
табл. 28, 29, 36; Реформатская, 1968, с. 31–32,
іл. 31–33; Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 20,
№ 140; Сапунов Б. В., 1981, с. 268, 270; Косцова,
1982, с. 17; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 27; Косцова,
1992, с. 394; Цодикович, 1995, с. 14–15, 122, іл. 34–
35, № 6; Сирцова, 2000, с. 295–296; Нерсесян, 2003,
с. 294–313; Киевский музей русского искусства,
2004; с. 13, 43, 501; Путеводитель КМРИ, 2006,
с. 26–27; Сокровища Православия, 2013, с. 26–27.
Архівні матеріали. Телеграма В. Н. Ханенко
І. С. Остроухову від 12 липня 1913 р. (згадується
розчистка ікони «Страшний суд») — ВР ДТГ, ф. 10,
№ 6639, арк. 1.

Атрибуция. Первоначально икона считалась
новгородским памятником XV века (Каталог музея
УАН, 1927, с. 46, № 431). Н. Е. Мнёва датировала
ее XVI веком, связав с северными письмами (предположительно Заонежьем). По мнению М. А. Реформатской, она была создана в северных владениях
Новгорода (Реформатская, 1968, с. 31–32). С отнесением иконы к произведениям XVI века, созданным
в северной провинции Новгорода, соглашались также
В. К. Лаурина, Н. В. Розанова и Н. Г. Бекенёва, при
этом В. К. Лаурина ограничивала датировку первой
половиной XVI века (Живопись древнего Новгорода,
1974, с. 20, № 140).
Выставки. Живопись древнего Новгорода и его
земель XII–XVII столетий. ГРМ, декабрь 1971 —
апрель 1972, № 140; Сокровища Православия: иконопись из коллекции Киевского национального музея
русского искусства и частных собраний (к 1025-летию
крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 431; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 532; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Путеводитель КГМРИ, 1955,
с. 10; Смирнова, 1967, с. 72–74, 119–120, табл. 28,
29, 36; Реформатская, 1968, с. 31–32, ил. 31–33;
Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 20, № 140;
Сапунов Б. В., 1981, с. 268, 270; Косцова, 1982, с. 17;
Каталог КМРИ-1, 1992, с. 27; Косцова, 1992, с. 394;
Цодикович, 1995, с. 14–15, 122, ил. 34–35, № 6; Сирцова, 2000, с. 295–296; Нерсесян, 2003, с. 294–313;
Киевский музей русского искусства, 2004; с. 13, 43,
501; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 26–27; Сокровища Православия, 2013, с. 26–27.
Архивные материалы. Телеграмма В. Н. Ханенко И. С. Остроухову от 12 июля 1913 г. (упоминается
расчистка иконы «Страшный суд») — ОР ГТГ, ф. 10,
№ 6639, л. 1.

5.
Деісус
Перша половина —
середина ХVI століття
Ростов
Дерево, темпера. 42 × 134
Дошка з двох частин з неглибоким ковчегом і пологою лузгою,
шпуги зустрічні врізні поперечні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-10
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Деисус
Первая половина —
середина ХVI века
Ростов
Дерево, темпера. 42 × 134
Доска из двух частей с неглубоким ковчегом и пологой лузгой,
шпонки встречные врезные
поперечные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-10

Deёsis
Early to mid-C16th
Rostov
Wood, tempera
42 × 134
Panel in two parts with shallow
‘kovcheg’ and shallow luzga,
transverse cut-in battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-10

Опис. Усі сім фігур поясні. У центрі фронтальне
зображення Христа. Персти Його правої руки, складені для благословення, спрямовані в бік розкритого Євангелія з червоним обрізом, яке Він притримує
знизу лівою рукою. Гіматій Христа зеленувато-синій;
хітон кольору червоної вохри, клав кольору жовтої
вохри з незначними залишками золотої орнаментації біля верхнього та нижнього країв. По праву руку
від Христа — Богоматір у позі молитовного предстояння. На Ній коричнювато-вишневий мафорій
із залишками золотої зірки на чолі, синій чепець
і синя туніка, на рукавах якої, що видніються, вохристі поручі. Позолота асиста у моделюванні складок мафорію практично втрачена, візуально визначаються тільки її незначні залишки. По ліву руку
від Христа — Іоанн Предтеча в голубій волосяниці з білильно-синім моделюванням і гіматії жовтовохристого кольору з білильно-коричнюватою обробкою складок. Його трохи підняті руки молитовно
звернені до Христа. По обидва боки від Богоматері та Іоанна зображені архангели: зліва — Михаїл
у зеленувато-синьому хітоні та кіноварному гіматії
з застібкою біля правого плеча; справа — Гавриїл
у кіноварному хітоні та зеленому гіматії з двома застібками на грудях. На вохристих поручах і каймах
вирізів їхніх хітонів червонувато-коричнева обвідка
та незначні залишки золотої орнаментації. У руках
архангелів коричневі посохи-мірила та напівпрозорі зерцала з монограмою Христа. Тороки (стрічки)
у волоссі сині. Крила темно-коричневі зі світлими
лініями. Підпапоротки правого крила Гавриїла голубі. Поруч з архангелом Михаїлом — апостол Петро, вбраний у зелений хітон та оранжевий гіматій.
У лівій руці він тримає напіврозгорнутий сувій або
аркуш пергамену, праву молитовно звертає до Христа. Його сиве волосся, вуса й борода вирізняються
ретельним білильним моделюванням пасом. Апостол Павел, який стоїть поруч з Гавриїлом, вдягнений у темно-сірий хітон і малиновий гіматій. У його

Описание. Все семь фигур поясные. В центре
фронтальное изображение Христа. Персты Его правой руки, сложенные для благословения, направлены
в сторону раскрытого Евангелия с красным обрезом,
которое Он придерживает снизу левой рукой. Гиматий
Христа зеленовато-синий; хитон цвета красной охры,
клав цвета желтой охры с незначительными остатками золотой орнаментации у верхнего и нижнего краев.
По правую руку Христа — Богоматерь в позе молитвенного предстояния. На Ней коричневато-вишневый
мафорий с остатками золотой звезды на челе, синий
чепец и синяя туника, на виднеющихся рукавах которой охристые поручи. Позолота ассиста в моделировке складок мафория практически утрачена, визуально определяются лишь ее незначительные остатки.
По левую руку Христа — Иоанн Предтеча в голубой
власянице с белильно-синей моделировкой и гиматии
желто-охристого цвета с белильно-коричневатой разделкой складок. Его приподнятые руки молитвенно
обращены ко Христу. По обе стороны от Богоматери
и Иоанна изображены архангелы: слева — Михаил
в зеленовато-синем хитоне и киноварном гиматии с застежкой у правого плеча; справа — Гавриил в киноварном хитоне и зеленом гиматии с двумя застежками
на груди. На охристых поручах и каймах вырезов их
хитонов красно-коричневая обводка и незначительные остатки золотой орнаментации. В руках архангелов коричневые посохи-мерила и полупрозрачные
зерцала с монограммой Христа. Тороки (ленты) в волосах синие. Крылья темно-коричневые со светлыми
разделками. Подпапоротки правого крыла Гавриила
голубые. Рядом с архангелом Михаилом — апостол
Петр, облаченный в зеленый хитон и оранжевый гиматий. В левой руке он держит полураскрытый свиток
или лист пергамена, правую молитвенно обращает
ко Христу. Его седые волосы, усы и борода отличаются тщательной белильной моделировкой прядей.
Апостол Павел, стоящий рядом с Гавриилом, облачен в темно-серый хитон и малиновый гиматий. В его
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руках — закрита книга як нагадування про те, що
він є автором чотирнадцяти послань, що ввійшли
до Нового Завіту. Книга має червоний обріз і золотисту кришку, на поверхні фарбового шару якої
помітні залишки золотого асиста. Моделювання
складок його одягу коричнюваті з залишками білила. Волосся Христа, архангелів та Іоанна Предтечі
коричневе з вохряною прорисовкою пасом. Німби
вкриті сусальным золотом, з коричневими обвідками. Фігури апостолів (особливо Петра) дещо зменшені й неначе утиснуті в поле ікони. У зображенні
апостола Павла частина лівої руки та спини «зрізані» краєм ковчега. Лики з витонченими рисами вирішені графічно. Носи прямі, тонкі, довгі. Специфічно
модельовані тіні навколо очей. Роти маленькі. Пропорції фігур трохи витягнуті, лінії контурів плавні.
Тло й поля світло-зелені. Опуш зелена.
Написи на тлі вгорі між німбами кіноварні: ОА~
АП7ЛЪ ПЕТРЪ , АР~ МИХАИЛЪ , МР~ FУ~ , IС~ ХС~ , ОА~ IWА
ПРТ0ЧА , АР~ ГАВРИ~л , ОА~ АП7ЛЪ ПАОVЛЪ . На Євангелії текст у два стовпчики: НЕ СОУДИТЕ ДА НЕ
СОYДИМЫ БОYДЕТЕ ИМЖЕ БО СОYДОМ (Мф. 7:1).
На пергамені в руці Петра: РЕЧЕ ПЕТРЪ ТЫ ЕСИ ХЪ~
СН~Ъ БОГА [ЖИВАГО] (Мф. 16:16). На зерцалі архангела Михаїла: I, на зерцалі Гавриїла: Х.
Іконографія. Ікона належить до типу семифігурних поясних деісусних чинів. Схожу за іконографією
пам’ятку див. Кат. 19. Про Деісус див. Кат. 2.
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руках — закрытая книга, напоминающая о том, что он
является автором четырнадцати посланий, входящих
в Новый Завет. Книга имеет красный обрез и золотистую крышку, на поверхности красочного слоя которой
заметны остатки золотого ассиста. Моделировки складок его одежд коричневатые с остатками белил. Волосы Христа, архангелов и Иоанна Предтечи коричневые
с охряной прорисовкой прядей. Нимбы покрыты сусальным золотом, с коричневыми обводками. Фигуры
апостолов (особенно Петра) чуть уменьшены и словно
втиснуты в поле иконы. В изображении апостола Павла часть левой руки и спины «срезаны» краем ковчега.
Лики с утонченными чертами решены графично. Носы
прямые, тонкие, длинные. Специфически моделированы тени вокруг глаз. Рты маленькие. Пропорции фигур
слегка вытянуты, линии контуров плавные. Фон и поля
светло-зеленые. Опушь зеленая.
Надписи на фоне вверху между нимбами киноварные: ОА~ АП7ЛЪ ПЕТРЪ , АР~ МИХАИЛЪ , МР~ FУ~ , IС~
ХС~ , ОА~ IWА ПРТ0ЧА , АР~ ГАВРИ~л , ОА~ АП7ЛЪ ПАОVЛЪ .
На Евангелии текст в два столбца: НЕ СОУДИТЕ ДА НЕ
СОYДИМЫ БОYДЕТЕ ИМЖЕ БО СОYДОМ (Мф. 7:1).
На пергамене в руке Петра: РЕЧЕ ПЕТРЪ ТЫ ЕСИ ХЪ~
СН~Ъ БОГА [ЖИВАГО] (Мф. 16:16). На зерцале архангела Михаила: I, на зерцале Гавриила: Х.
Иконография. Икона относится к типу семифигурных поясных деисусных чинов. Сходный по иконографии памятник см. Кат. 19. О Деисусе см. Кат. 2.

Схоронність. Дошки основи покороблені й розійшлися по стику. Наскрізна ґрунтова тріщина по стику дощок у нижній частині ікони. Тонована широка
вставка по стику. Тоновані вставки з намальованим
кракелюром на лівому полі внизу, на нижньому полі
зліва та по нижньому краю дошки. Навскісна ґрунтова тріщина на лівому плечі апостола Павла, що
заходить на поле, з грубою вставкою й тонуванням.
Потертості й втрати верхніх фарбових шарів. Прописи на тлі й тонування на одязі по втратах фарбового шару. Виражений дрібно- та середньосітчастий
кракелюр по всій поверхні. Золото на німбах потерте й частково втрачене. Коричнева обвідка німбів
прописана. Текст розкритого Євангелія підсилений.
Залишки золота на мафорії Богоматері в місцях розташування зірок Приснодівства (ліве плече, чоло).
Реставрація. Домузейне розкриття ікони проводилося у 1910-х роках. Реставрована у КМРМ
у 1936 році М. І. Касперовичем, у 1957-му В. О. Кириковим, у 1972-му В. В. Кириченком.
Походження не встановлене. До 1910-х років
ікона знаходилася в колекції Рєпникова (?). У 1910-х
була придбана В. Н. Ханенко й до 1918 року зберігалася у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Спершу ікона вважалася твором
новгородсько-московського письма XV століття (Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 539). Н. Є. Мньова віднесла її до пам’яток московської школи першої
половини XVI століття. Т. О. Ананьєва схилялася
до датування серединою XVI століття, а Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова — кінцем XVI — початком
XVII століття. На думку В. В. Кириченка, ікона є провінційною роботою, в якій ще зберігаються традиції
XVI століття, але вже намічаються риси, характерні
для XVII століття. Деякі образи ікони типологічно
близькі до поясного деісусного чину першої третини
XVI століття, який походить із церкви Покрова села
Гуменець поблизу Ростова Великого й зберігається в Державному музеї-заповіднику «Ростовський
кремль» (Вахрина, 2006, с. 100–119).
Провінційне походження пам’ятки підтверджується також різномасштабністю фігур, що пов’язано с необхідністю вписати образи апостолів Петра
та Павла в заданий простір ковчега.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 438; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 539;
Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Каталог КМРИ-1,
1992, с. 29; Вахрина, 2006, с. 100–119; Сокровища
Православия, 2013, с. 36–37.

Сохранность. Доски основы покороблены и разошлись по стыку. Сквозная грунтовая трещина по стыку
досок в нижней части иконы. Тонированная широкая
вставка по стыку. Тонированные вставки с рисованным кракелюром на левом поле внизу, на нижнем
поле слева и по нижнему краю доски. Косая грунтовая
трещина на левом плече апостола Павла, заходящая
на поле, с грубой вставкой и тонировкой. Потертости
и утраты верхних красочных слоев. Прописи на фоне
и тонировки на одеждах по утратам красочного слоя.
Выраженный мелко- и среднесетчатый кракелюр
по всей поверхности. Золото на нимбах потерто и частично утрачено. Коричневая обводка нимбов прописана. Текст раскрытого Евангелия усилен. Остатки золота на мафории Богоматери в местах расположения
звезд Приснодевства (левое плечо, чело).
Реставрация. Домузейное раскрытие иконы проводилось в 1910-х годах. Реставрирована в КМРИ
в 1936 году Н. И. Касперовичем, в 1957-м В. О. Кириковым, в 1972-м В. В. Кириченко.
Происхождение не установлено. До 1910-х годов
икона находилась в коллекции Репникова (?). В 1910-х
была приобретена В. Н. Ханенко и до 1918 года хранилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Первоначально икона считалась
произведением новгородско-московского письма
XV века (Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 539).
Н. Е. Мнёва отнесла ее к памятникам московской
школы первой половины XVI века. Т. А. Ананьева склонялась к датированию серединой XVI века,
а Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова — концом XVI —
началом XVII века. По мнению В. В. Кириченко, икона является провинциальной работой, в которой еще
сохраняются традиции XVI века, но уже намечаются
черты, характерные для XVII века. Некоторые образы иконы типологически близки поясному деисусному чину первой трети XVI века, происходящему из
церкви Покрова села Гуменец близ Ростова Великого
и хранящемуся в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» (Вахрина, 2006, с. 100–119).
Провинциальное происхождение памятника подтверждается также разномасштабностью фигур, что
связано с необходимостью вписать образы апостолов Петра и Павла в заданное пространство ковчега.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 438; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 539; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 29; Вахрина, 2006, с. 100–119; Сокровища Православия, 2013, с. 36–37.
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6–7.
Ікони празникового
(«Каргопольського»)
чину
Друга третина XVI століття
Вологда

6. Таємна вечеря
Дерево, темпера. 90 × 63
Дошка липова тесана з ковчегом (верхнє та нижнє поля
ширші за бічні), шпуги врізні
однобічні; додаткове скріплення
дощок «ластівками». Паволока,
левкас.
Інв. Ж-6

Иконы праздничного
(«Каргопольского»)
чина
Вторая треть XVI века
Вологда

6. Тайная вечеря
Дерево, темпера. 90 × 63
Доска липовая тесаная с ковчегом (верхнее и нижнее поля
шире боковых), шпонки врезные
односторонние; дополнительное скрепление досок «ласточками». Паволока, левкас.
Инв. Ж-6

Опис. Фігури Христа й учнів розташовані довкола овального столу. Христос зображений зліва,
без ложа та підніжжя. Він вдягнений у темно-синій
гіматій та вишневий хітон з трьома паралельними
вузькими золотими лініями клава, що перетинають праве плече. Жест Його правої, трохи піднятої
руки означає словесне звернення (це один з ораторських жестів, притаманний також зображенням
пророків; у літературі він називається настійним
або пророчим), ліва схована гіматієм. До Христа
нахилився, простираючи руки, апостол Іоанн. Поруч, обернувшись у бік Христа, сидить апостол Петро; його права рука звернена розкритою долонею
до глядача. Іуда зображений у центрі композиції
в червоному одязі. Низько схилившись, він простягає через стіл руку до солила — однієї з трьох
посудин, розташованої ближче до Христа. Апостоли, які сидять на лаві біля переднього краю стола,
представлені парами: повернувшись один до одного, вони наче розмовляють, що підкреслено їхніми
жестами. У апостола Андрія, що сидить справа, трохи підняті обидві руки. У вбранні поєднуються червоні, жовті, зеленуваті, коричневі кольори та сильно
потемнілий синій. На світло-зеленуватій поверхні
столу, крім трьох посудин, зображено дев’ять орнаментальних знаків. Позаду композиція замикається
двома високими палатами, дахи яких з’єднані перекинутим червоним з чорними рисочками велумом.
Палата зліва, за спиною Христа, має двосхилий дах
із трикутним фронтоном і вузький арочний проріз.
У палати справа куполоподібний дах і широкий вхід
з двома колонами. Між палатами — стіна, на якій
за спиною Іуди знак з чотирьох чорних крапок, розташованих ромбом. Усі апостоли без німбів. Німб
Христа, а також тло й поля ікони вкриті сусальным золотом. Карнація тепла з м’яким вохренням
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From the Feasts tier
of ‘Kargopol’
style
Second third of the C16th
Vologda

6. The Last Supper
Wood, tempera. 90 × 63
Panel of linden wood, cut,
with ‘kovcheg’ (broader above
and below than to the sides),
single-sided cut-in battens; slats
for additional reinforcement.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-6

Описание. Фигуры Христа и учеников расположены вокруг овального стола. Христос изображен слева, без ложа и подножия. Он облачен в темно-синий
гиматий и вишневый хитон с тремя параллельными
узкими золотыми линиями клава, пересекающими
правое плечо. Жест Его правой, приподнятой руки
означает словесное обращение (это один из ораторских жестов, характерный также для изображений
пророков; в литературе он называется настоятельным
или пророческим), левая скрыта гиматием. К Христу
склонился, простирая руки, апостол Иоанн. Рядом,
повернувшись в сторону Христа, сидит апостол Петр;
его правая рука обращена раскрытой ладонью к зрителю. Иуда изображен в центре композиции в красных
одеждах. Низко нагнувшись, он протягивает через стол
руку к солилу — одному из трех сосудов, расположенному ближе к Христу. Апостолы, сидящие на скамье
у переднего края стола, представлены парами: повернувшись друг к другу, они словно разговаривают, что
подчеркнуто их жестами. У сидящего справа апостола
Андрея приподняты обе руки. В одеждах сочетаются красные, желтые, зеленоватые, коричневые цвета
и сильно потемневший синий. На светло-зеленоватой
поверхности стола, помимо трех сосудов, изображены
девять орнаментальных знаков. Позади композиция
замыкается двумя высокими палатами, крыши которых соединены переброшенным красным с черными
черточками велумом. Палата слева, за спиной Христа,
имеет двускатную крышу с треугольным фронтоном
и узкий арочный проем. У палаты справа куполообразная крыша и широкий вход с двумя колоннами. Между
палатами — стена, на которой за спиной Иуды знак
из четырех черных точек, расположенных ромбом.
Все апостолы без нимбов. Нимб Христа, а также фон
и поля иконы покрыты сусальным золотом. Карнация
теплая с мягким охрением по светло-зеленоватому

по світло-зеленуватому санкирю. Деяка графічність
ікони та незгармонованість ликів з іншими елементами зображення свідчать про наліт провінційності.
Написи кіноварні на тлі між велумом і стіною:
ТАЙНАA ВЕЧЕРA . Біля німба Христа: IС~ ХС~ . У перехресті німба Христа: О T Н .
Іконографія. Зображено останню спільну пасхальну трапезу Христа з учнями напередодні Його
взяття під варту і хресної страти. Під час трапези Христос встановив таїнство Євхаристії, дав
прощальні напучування, передрік зречення Петра та зраду Іуди (Мф. 26:17–29; Мк. 14:12–25;
Лк. 22:7–38; Ін. 13:1 — 17:26). Після слів Ісуса:
«Один з вас зрадить Мене» учні стали переглядатися, не розуміючи, про кого Він говорить. Кожен
з них запитує: «Чи не я?» Іуді Христос дає ствердну
відповідь: «Ти сказав», решті відповідає натяком:
«Той, хто омочив зі Мною руку в солило». Композиційне виділення Іуди, який енергійно простягає
руку до посудини, що стоїть на столі, має близьку літературну паралель у богослужебному тексті
(шостому тропарі трипіснця Великаго Четверга):
на запитання апостола Іоанна: «Кто есть предаяй
Тя?» — Христос прямо вказує: «Сей, вложивый
в солило ныне руку». Про сюжет і його іконографію
див.: Покровский, 1895, с. 32; Покровский, 2001,
с. 355; Троицкий, 1889.
Схоронність. Крупносітчастий кракелюр фарбового шару. Є прописки по численних дрібних
втратах. На велумі прописки вохрою по авторській
кіноварі. Візерунки на стільниці прописані коричневою фарбою по більш тонкому рідкому авторському
рисунку. Зелений колір архітектури — яр-мідянка
на олії з численними втратами. Початкове авторське моделювання драпірувань було тоншим. Лики
збереглися добре. Уздовж нижнього поля значні
втрати позолоти з левкасом. Опуш на верхньому
полі зчищено.
Реставрація. Домузейна реставрація проводилася в 1912 році Є. І. Брягіним (див. лист В. Н. Ханенко до І. С. Остроухова — ВР ДТГ, ф. 10, № 6654,
арк. 1).
Походження ікони залишається суперечливим.
За однією з версій (Антонова, Мнёва, 1963, т. 1,
с. 156), вона була придбана на початку ХХ століття
І. С. Остроуховим у мстьорских офенів на ярмарку
в Городці на Волзі одночасно з іще чотирма іконами: «Зішестя в пекло» (зібрання О. В. Морозова),
«Зняття з хреста», «Покладення у гроб» (зібрання
І. С. Остроухова) (нині всі три у ДТГ) та «Усікновіння
глави Іоанна Предтечі» (Кат. 7), що належали до
празникового ряду одного іконостаса. За інформацією реставратора П. І. Юкіна (Мнёва, 1958, с. 33–
34), торговець отримав їх із собору міста Каргополя
Олонецької губернії (нині Архангельської обл.), через що їх надалі й стали називати «Каргопольським
чином». За другою версією (Грабарь, 1937, с. 256),
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санкирю. Некоторая графичность иконы и несгармонированность ликов с прочими элементами изображения
свидетельствует о налете провинциальности.
Надписи киноварные на фоне между велумом
и стеной: ТАЙНАA ВЕЧЕРA . Возле нимба Христа:
IС~ ХС~ . В перекрестье нимба Христа: О T Н .
Иконография. Изображена последняя совместная пасхальная трапеза Христа с учениками накануне Его взятия под стражу и крестной казни. Во время
трапезы Христос установил таинство Евхаристии, дал
прощальные наставления, предсказал отречение Петра и предательство Иуды (Мф. 26:17–29; Мк. 14:12–
25; Лк. 22:7–38; Ин. 13:1 — 17:26). После слов Иисуса:
«Один из вас предаст Меня» ученики стали переглядываться, недоумевая, о ком Он говорит. Каждый из
них задает вопрос: «Не я ли?». Иуде Христос дает
утвердительный ответ: «Ты сказал», остальным отвечает намеком: «Омочивый со Мною в солило руку».
Композиционное выделение Иуды, энергично протягивающего руку к стоящему на столе сосуду, имеет
близкую литературную параллель в богослужебном
тексте (шестом тропаре трипеснца Великого Четверга): на вопрос возлежащего у груди Иисуса апостола
Иоанна: «Кто есть предаяй Тя?» Христос прямо указывает: «Сей, вложивый в солило ныне руку». О сюжете и его иконографии см.: Покровский, 1895, с. 32;
Покровский, 2001, с. 355; Троицкий, 1889.
Сохранность. Крупносетчатый кракелюр красочного слоя. Имеются прописки по многочисленным
мелким утратам. На велуме прописки охрой по авторской киновари. Узоры на столешнице прописаны коричневой краской по более тонкому жидкому
авторскому рисунку. Зеленый цвет архитектуры —
ярь-медянка на масле с многочисленными утратами.
Авторская моделировка драпировок первоначально
была тоньше. Лики сохранились хорошо. Вдоль нижнего поля значительные утраты позолоты с левкасом.
Опушь на верхнем поле счищена.
Реставрация. Домузейная реставрация проводилась в 1912 году Е. И. Брягиным (см. письмо В. Н. Ханенко И. С. Остроухову — ОР ГТГ, ф. 10, № 6654,
л. 1).
Происхождение иконы остается спорным. По одной из версий (Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, с. 156),
она была приобретена в начале ХХ века И. С. Остроуховым у мстёрских офеней на ярмарке в Городце
на Волге одновременно с еще четырьмя иконами: «Сошествие во ад» (собрание А. В. Морозова),
«Снятие с креста», «Положение во гроб» (собрание
И. С. Остроухова) (ныне все три в ГТГ) и «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (Кат. 7), входившими
в праздничный ряд одного иконостаса. По сведениям
реставратора П. И. Юкина (Мнёва, 1958, с. 33–34),
торговец получил их из собора города Каргополя
Олонецкой губернии (ныне Архангельской обл.), изза чего их впоследствии и стали называть «Каргопольским чином». По другой версии (Грабарь, 1937,

ікони були принесені торговцем безпосередньо
до московської квартири І. С. Остроухова. Згідно
з розпискою, що зберігається у Відділі рукописів
ДТГ (ф. 10, № 6950), дві ікони «Каргопольського
чину» — «Зняття з хреста» і «Покладення у гроб» —
були куплені І. С. Остроуховим у М. О. та Г. О. Чирикових. У 1912 році «Таємна вечеря» була через
І. С. Остроухова придбана В. Н. Ханенко разом з іконою «Усікновіння глави Іоанна Предтечі» (Кат. 7)
(див. Архівні матеріали). До 1918 року знаходилася у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. М. М. Щокотов та І. Е. Грабар відносили цю та решту ікон «Каргопольського чину» до
зрілого XV століття (Щекотов, 1913, с. 41; Грабарь,
1914, с. 238, 242, 246, 249). П. П. Муратов говорив про їхню належність до новгородської школи
XV століття, вважаючи при цьому, що «Усікновіння
глави Іоанна Предтечі» написано іншим майстром
і в іншу добу (Муратов, 1913). Другою половиною
XV століття датували ікони упорядники виставки «Ростово-суздальська школа живопису» в ДТГ
(Ростово-суздальская школа, 1967, № 76), кінцем
XV — початком XVI століття — Е. С. Смирнова (Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 177). С. І. Голубєв вважав, що ікона «Таємна вечеря» могла бути
написана у першій половині XVI століття, а «Усікновіння» — у другій половині або наприкінці XVI століття. Г. В. Попов датував «Усікновіння» першою
половиною XVI століття. (Попов, Рындина, 1979,
с. 634). На думку В. М Лазарева, в іконах органічно
поєднуються московські та новгородські традиції.
Відзначаючи близькість до новгородських пам’яток,
дослідник разом з тим вказував на деякі риси, не
притаманні новгородському живопису, і припускав,
що художники, які виконали ці ікони, були з середовища новгородців, переселених до Нижнього Новгорода (Лазарев, 1954, с. 268; Лазарев, 1983, с. 70–
71). Н. Є. Мньова датувала ікони останньою чвертю
XV століття й відносила їх, зі знаком запитання, до
новгородської школи, не виключаючи також їх нижегородського походження (Мнёва, 1958, с. 33–34;
Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, с. 156). Із можливістю
нижегородського походження ікон погоджувалась
і Н. В. Розанова, яка датувала їх кінцем XV століття
(Ростово-суздальская живопись, 1970, [с. 27–28]).
Організатори виставки в ДРМ не пов’язували ікони
з новгородською школою (Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25). Г. І. Вздорнов називав ці твори
«загадковими за своїм походженням» (Вздорнов,
2003, с. 26) і вважав, що вони можуть бути вологодськими (Вздорнов, 1972, с. 75–76, 78–79; Vzdornov,
1972, p. 79). У 1990–1992 роках було розкрито ще
одну пам’ятку, яка входила колись до «Каргопольського чину» — ікону «Вознесіння» із зібрання Сергієво-Посадського музею-заповідника, яка, на думку

с. 256), иконы были принесены торговцем непосредственно в московскую квартиру И. С. Остроухова.
Согласно расписке, хранящейся в Отделе рукописей ГТГ (ф. 10, № 6950), две иконы «Каргопольского
чина» — «Снятие с креста» и «Положение во гроб» —
были куплены И. С. Остроуховым у М. О. и Г. О. Чириковых. В 1912 году «Тайная вечеря» была через
И. С. Остроухова приобретена В. Н. Ханенко вместе
с иконой «Усекновение главы Иоанна Предтечи»
(Кат. 7) (см. Архивные материалы). До 1918 года
находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Н. М. Щекотов и И. Э. Грабарь относили эту и остальные иконы «Каргопольского чина»
к зрелому XV веку (Щекотов, 1913, с. 41; Грабарь,
1914, с. 238, 242, 246, 249). П. П. Муратов говорил
об их принадлежности к новгородской школе XV века,
считая при этом, что «Усекновение главы Иоанна
Предтечи» было написано другим мастером и в другую эпоху (Муратов, 1913). Второй половиной XV века
датировали иконы устроители выставки «Ростовосуздальская школа живописи» в ГТГ (Ростовосуздальская школа, 1967, № 76), концом XV — началом XVI века — Э. С. Смирнова (Смирнова, Лаурина,
Гордиенко, 1982, с. 177). С. И. Голубев считал, что
икона «Тайная вечеря» могла быть написана в первой половине XVI века, а «Усекновение» — во второй
половине или в конце XVI века. Г. В. Попов датировал
«Усекновение» первой половиной XVI века (Попов,
Рындина, 1979, с. 634). По мнению В. Н. Лазарева,
в иконах органично сочетаются московские и новгородские традиции. Отмечая близость к новгородским
памятникам, исследователь вместе с тем указывал
на некоторые черты, не свойственные новгородской
живописи, и допускал, что художники, выполнявшие
эти иконы, были из среды новгородцев, переселенных в Нижний Новгород (Лазарев, 1954, с. 268; Лазарев, 1983, с. 70–71). Н. Е. Мнёва датировала иконы
последней четвертью XV века и относила, со знаком
вопроса, к новгородской школе, не исключая также их нижегородского происхождения (Мнёва, 1958,
с. 33–34; Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, с. 156). С возможностью нижегородского происхождения икон соглашалась и Н. В. Розанова, датировавшая их концом XV века (Ростово-суздальская живопись, 1970,
[с. 27–28]). Организаторы выставки в ГРМ не связывали иконы с новгородской школой (Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25). Г. И. Вздорнов, называвший эти произведения «загадочными по своему
происхождению» (Вздорнов, 2003, с. 26), считал, что
они могли быть вологодскими (Вздорнов, 1972, с. 75–
76, 78–79; Vzdornov, 1972, p. 79). В 1990–1992 годах
был раскрыт еще один памятник, входивший некогда в «Каргопольский чин» — икона «Вознесение» из
собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника,
которая, по мнению Л. М. Воронцовой, принадлежала
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Л. М. Воронцової, належала до вологодських творів
межі XV–XVI століть, що створювалися під впливом ростово-суздальських і московських традицій
(Воронцова, 1999). О. С. Преображенський за стилістичними ознаками аргументовано відносить
«Каргопольський чин» до пам’яток вологодського
походження (Иконы Вологды, 2007, с. 298, 322).
О. О. Рижова звернула увагу на великі для ікон
празникового чину розміри (в середньому 90 × 60),
що вказує на походження пам’яток з великого храму
(Рыжова, 2005, с. 45).
Виставки. Виставка давньоруського мистецтва. Імператорський Московський археологічний
інститут, 1913 (до каталогу не включена); Ростовосуздальська школа живопису. ДТГ, 1966–1967,
№ 76; Живопис давнього Новгорода та його земель
XII–XVII століть. ДРМ, 1971–1972 (до каталогу не
включена); Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Муратов, 1913, с. 35–36; Щекотов,
1913, с. 41; Муратов — Грабарь, 1914, с. 238, 242,
246, 249; Муратов, 1914, с. 12; Каталог музея УАН,
1927, № 426; Кондаков, 1933, с. 259–260; Каталог
музея ВУАН, 1931, № 528; Грабарь, 1937, с. 256;
Лазарев, 1954, с. 268; Каталог КГМРИ, 1955, с. 9;
Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 11; Мнёва, 1958,
с. 33–34; Древние русские иконы 1958, табл. XIV;
Onasch, 1961, Taf. 34, S. 361–362; Антонова, Мнёва,
1963, т. 1, с. 156; Ростово-суздальская школа, 1967,
№ 76; Вздорнов, 1969, с. 62; Ростово-суздальская
живопись, 1970, [с. 27–28], іл. 80–81; Вздорнов, 1972,
с. 75–76, 78–79; Vzdornov, 1972, p. 79; Живопись
древнего Новгорода, 1974, с. 25; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 177; Лазарев, 1983, с. 70–71,
245–246; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 23; Воронцова,
1996; Воронцова, 1999; Бартельс, 2000; Рыжова,
2000; Киевский музей русского искусства, 2004,
с. 13, 39, 501; Рыжова, 2005; Путеводитель КМРИ,
2006, с. 22–24; Иконы Вологды, 2007, с. 74–75, 298,
322; Муратов, 2008, с. 212; Київський музей російського мистецтва, 2009, с. 10, 35; Бартельс, 2010,
с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 12–13.
Архівні матеріали. Листи В. Н. Ханенко до
І. С. Остроухова, 1912–1913 рр. — ВР ДТГ, ф. 10,
№ 6637, 6648, 6652–6655, 6658, 6661, 6662. Лист
І. С. Остроухова до В. Н. Ханенко, 1912 р. — ВР ДТГ,
ф. 10, № 632.
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к вологодским произведениям рубежа XV–XVI веков,
создававшимся под влиянием ростово-суздальских
и московских традиций (Воронцова, 1999). А. С. Преображенский по стилистическим признакам аргументированно относит «Каргопольский чин» к памятникам вологодского происхождения (Иконы Вологды,
2007, с. 298, 322). О. О. Рыжова обратила внимание
на большие для икон праздничного чина размеры
(в среднем 90 × 60), что указывает на происхождение памятников из большого храма (Рыжова, 2005,
с. 45).
Выставки. Выставка древнерусского искусства. Императорский Московский археологический
институт, 1913 (в каталог не включена); Ростовосуздальская школа живописи. ГТГ, 1966–1967, № 76;
Живопись древнего Новгорода и его земель XII–XVII
столетий. ГРМ, 1971–1972 (в каталог не включена);
Сокровища Православия: иконопись из коллекции
Киевского национального музея русского искусства
и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси).
КНМРИ, 2013.
Литература. Муратов, 1913, с. 35–36; Щекотов,
1913, с. 41; Муратов — Грабарь, 1914, с. 238, 242,
246, 249; Муратов, 1914, с. 12; Каталог музея УАН,
1927, № 426; Кондаков, 1933, с. 259–260; Каталог
музея ВУАН, 1931, № 528; Грабарь, 1937, с. 256;
Лазарев, 1954, с. 268; Каталог КГМРИ, 1955, с. 9;
Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 11; Мнёва, 1958,
с. 33–34; Древние русские иконы 1958, табл. XIV;
Onasch, 1961, Taf. 34, S. 361–362; Антонова, Мнёва,
1963, т. 1, с. 156; Ростово-суздальская школа, 1967,
№ 76; Вздорнов, 1969, с. 62; Ростово-суздальская
живопись, 1970, [с. 27–28], ил. 80–81; Вздорнов, 1972,
с. 75–76, 78–79; Vzdornov, 1972, p. 79; Живопись
древнего Новгорода, 1974, с. 25; Смирнова, Лаурина,
Гордиенко, 1982, с. 177; Лазарев, 1983, с. 70–71, 245–
246; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 23; Воронцова, 1996;
Воронцова, 1999; Бартельс, 2000; Рыжова, 2000;
Киевский музей русского искусства, 2004, с. 13,
39, 501; Рыжова, 2005; Путеводитель КМРИ, 2006,
с. 22–24; Иконы Вологды, 2007, с. 74–75, 298, 322;
Муратов, 2008, с. 212; Київський музей російського
мистецтва, 2009, с. 10, 35; Бартельс, 2010, с. 27;
Сокровища Православия, 2013, с. 12, 13.
Архивные материалы. Письма В. Н. Ханенко И. С. Остроухову, 1912–1913 гг. — ОР ГТГ, ф. 10,
№ 6637, 6648, 6652–6655, 6658, 6661, 6662. Письмо
И. С. Остроухова В. Н. Ханенко, 1912 г. — ОР ГТГ,
ф. 10, № 632.

7. Усікновіння глави
Іоанна Предтечі
Дерево, темпера. 91 × 64
Дошка липова тесана з ковчегом (лузга полога, верхнє
та нижнє поля ширші за бічні),
шпуги врізні однобічні; додаткове скріплення дощок «ластівками». Паволока, левкас.
Інв. Ж-7

7. Усекновение главы
Иоанна Предтечи
Дерево, темпера. 91 × 64
Доска липовая тесаная с ковчегом
(лузга пологая, верхнее и нижнее поля шире боковых), шпонки
врезные односторонние; дополнительное скрепление досок «ласточками». Паволока, левкас.
Инв. Ж-7

Опис. У центрі композиції в темно-зеленій волосяниці стоїть, повернувшись праворуч, Іоанн
Предтеча. Витягнувши перед собою оголені до ліктів, зв’язані мотузкою руки, він низько схилився над
чорною печерою, в якій лежить на трикутному блюді
його відтята глава. За спиною Іоанна стоїть, розставивши ноги, зброєносець у темно-зеленій туніці,
кіноварному плащі, світло-коричневих штанах і червоних чоботах. Його права рука з оголеним мечем
високо піднята; меч зображено майже паралельно
до спини святого. Енергійність руху здійнятої руки
підкреслено помахом угору краю плаща. Лівою рукою зброєносець притискає до грудей піхви та тримає мотузку, якою зв’язано руки Іоанна. Поруч з печерою — невелике деревце з сокиркою біля кореня.
Над печерою здіймається вохриста гора з трьома
вершинами. Починаючись біля ніг Іоанна невисокими «сходинками», вона, поступово піднімаючись,
завершується крутими уступами. За зброєносцем
палата з двосхилим дахом, двома колонами та вузьким входом; її кольори — темно-зелений, жовтий,
червонувато-коричневий та чорний. Тло, поля й німби золоті. Німб відтятої глави має додаткову двоколірну (червону та рожеву) обвідку. Кайма коміра,
подолу й манжети туніки зброєносця вкриті сусальним золотом. Вохрення рожевувате по оливковому
санкирю. На верхньому полі збереглася кіноварна
опуш. Ікона написана інакше, ніж «Таємна вечеря»
(Кат. 6). Живопис личного більш високого рівня, він
значно відрізняється від пейзажу та архітектури.
Написи кіноварні на тлі між палатою та горою:
УСЕКНОВЕН ГЛВЫ IWН~А ПРЕТ . Над німбом Іоанна: пр0те . Над відрубаною головою на чорному тлі
печери: iwна .
Іконографія. Іоанн Предтеча — син священника
Захарії та Єлисавети, родички Богоматері. Закликав
до покаяння з огляду на близьке пришестя Месії.
Хрестив Ісуса Христа в Йордані та вказав на Нього
народові як на обітованого Спасителя. За дорікання
цареві Іроду, який забрав у брата дружину Іродіаду,
був кинутий до темниці. На святкуванні дня народження царя дочка Іродіади догодила гостям танцем,
і Ірод пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Навчена матір’ю дівиця попросила принести тут-таки

7. The Beheading
of St John the Baptist
Wood, tempera. 91 × 64
Panel of linden wood, cut,
with ‘kovcheg’ (broader above
and below than to the sides),
one-sided cut-in battens; slats
for additional reinforcement.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-7

Описание. В центре композиции в темно-зеленой
власянице стоит, повернувшись вправо, Иоанн Предтеча. Вытянув перед собою обнаженные до локтей,
связанные вервием руки, он низко склонился над черной пещерой, в которой лежит на треугольном блюде
его усекновенная глава. За спиной Иоанна стоит, расставив ноги, оруженосец в темно-зеленой тунике, киноварном плаще, светло-коричневых штанах и красных сапогах. Его правая рука с обнаженным мечом
высоко поднята; меч изображен почти параллельно
спине святого. Энергичность движения поднятой руки
подчеркнута взметнувшимся краем плаща. Левой рукой оруженосец прижимает к груди ножны и удерживает вервие, связывающее руки Иоанна. Рядом с пещерой — небольшое деревце с топориком у корня. Над
пещерой возвышается охристая гора с тремя вершинами. Начинаясь у ног Иоанна невысокими «ступеньками», она, постепенно поднимаясь, завершается
крутыми уступами. За оруженосцем палата с двускатной крышей, двумя колоннами и узким входом; ее цвета — темно-зеленый, желтый, красновато-коричневый
и черный. Фон, поля и нимбы золотые. Нимб усекновенной главы имеет дополнительную двухцветную
(красную и розовую) обводку. Кайма ворота, подола
и манжеты туники оруженосца покрыты сусальним
золотом. Охрение розоватое по оливковому санкирю.
На верхнем поле сохранилась киноварная опушь.
Икона написана иначе, чем «Тайная вечеря» (Кат. 6).
Живопись личного более высокого уровня, она сильно
отличается от пейзажа и архитектуры.
Надписи киноварные на фоне между палатой
и горой: УСЕКНОВЕН ГЛВЫ IWН~А ПРЕТ . Над нимбом
Иоанна: пр0те . Над отрубленной головой на черном
фоне пещеры: iwна .
Иконография. Иоанн Предтеча — сын священника Захарии и Елисаветы, родственницы Богоматери.
Призывал к покаянию в ожидании близкого пришествия Мессии. Крестив Иисуса Христа в Иордане, указал на Него народу как на обетованного Спасителя.
За обличение царя Ирода, отобравшего у брата жену
Иродиаду, был посажен в темницу. На праздновании
дня рождения царя дочь Иродиады угодила гостям
пляской, и Ирод пообещал исполнить любое ее желание. По наущению матери девица попросила принести
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на блюді голову Іоанна. Не бажаючи порушити перед гостями дане слово, цар послав зброєносця,
який обезглавив пророка (Мф. 14:3–11; Мк. 6:17–28).
Іконографія Усікновіння глави Іоанна Предтечі як
самостійний сюжет іконопису відома з рубежу XV–
XVI століть. На самому початку дуже проста, що
представляла схиленого над чашею з його ж таки
главою Іоанна, над яким високо здійнятий меч ката,
вона поступово стала дробитися на окремі епізоди.
У позі низько нахиленого Іоанна, у його зверненні
спиною до ката й молитовному жесті зв’язаних рук
поєднані мотиви готовності до смерті та молитовного предстояння. Зображена біля дерева сокира
служить нагадуванням слів проповіді Іоанна про
долю нерозкаяних грішників, яких, подібно до безплідного дерева, буде зрубано й кинуто у вогонь:
«Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена»
(Мф. 3:10, 7:19; Лк. 3:9).
Сюжет «Усікновіння глави Іоанна Предтечі» є винятково рідким для празникового ряду іконостаса.
Дана ікона — найбільш ранній з відомих зразків
такого роду. Її поява у празниковому ряді, очевидно, була продиктована особливостями замовлення. О. О. Рижова висловила припущення щодо
патронального характеру зображення, призначеного для якоїсь знатної особи. Як одну з версій
вона називала ім’я царя Іоанна Грозного, наводячи
факти побудови цілого ряду Предтеченських храмів у 1530–1533 роках великим князем Василем III
(1479–1533) на честь появи довгожданого спадкоємця — Іоанна IV (1530–1584), чиї іменини припадали на день Усікновіння і чиїм небесним покровителем вважався Іоанн Предтеча (Рыжова, 2000).
Схоронність. Авторський шар живопису зберігся. Полімент під позолотою — світла вохра.
Повсюдний кракелюр. Численні дрібні прописки.
Прямокутна вставка на фігурі зброєносця, певно,
являє собою авторський ремонт дефекту дерев’яної основи.
Реставрація. Домузейна реставрація проводилась у 1912 році Є. І. Брягіним (див. лист В. Н. Ханенко
до І. С. Остроухова — ВР ДТГ, ф. 10, № 6654, арк. 1).
Походження. Див. Кат. 6.
Надходження. Див. Кат. 6.
Атрибуція. Див. Кат. 6.
Виставки. Див. Кат. 6.
Література. Муратов, 1913, с. 35–36; Щекотов,
1913, с. 40–41; Муратов — Грабарь, 1914, с. 238,
242, 246, 249; Муратов, 1914, с. 12; Каталог музея УАН, 1927, № 422; Каталог музея ВУАН, 1931,
№ 524; Грабарь, 1937, с. 256; Лазарев, 1954, с. 268;
Каталог КГМРИ, 1955, с. 9; Путеводитель КГМРИ,
1955, с. 11; Мнёва, 1958, с. 33–34; Древние русские
иконы, 1958, табл. XIII; Антонова, Мнёва, 1963, т. 1,
с. 156; Ростово-суздальская школа, 1967, № 76;
Вздорнов, 1969, с. 62; Ростово-суздальская живопись, 1970, [с. 27, 28], іл. 82; Жегин, 1970, с. 73,

на блюде голову Иоанна. Не желая нарушить перед
гостями данное слово, царь послал оруженосца, который обезглавил пророка (Мф. 14:3–11; Мк. 6:17–28).
Иконография Усекновения главы Иоанна Предтечи как самостоятельный сюжет иконописи известна
с рубежа XV–XVI веков. Первоначально очень простая, представляющая склоненного над чашей с его
же главой Иоанна, над которым высоко занесен меч
палача, она постепенно стала дробиться на отдельные эпизоды. В позе низко склонившегося Иоанна,
в его обращенности спиной к палачу и молитвенном
жесте связанных рук совмещены мотивы готовности
к смерти и молитвенного предстояния. Изображенный возле дерева топор служит напоминанием слов
проповеди Иоанна об участи нераскаянных грешников, которые, подобно бесплодному дереву, будут
срублены и брошены в огонь: «Уже бо и секира при
корене древа лежит» (Мф. 3:10, 7:19; Лк. 3:9).
Сюжет «Усекновение главы Иоанна Предтечи» является исключительно редким для праздничного ряда иконостаса. Данная икона — наиболее ранний из известных примеров такого рода. Ее появление в праздничном
ряду, очевидно, было продиктовано особенностями
заказа. О. О. Рыжова высказала предположение о патрональном характере изображения, предназначенного
для какой-либо знатной персоны. В качестве одной из
версий она называла имя царя Иоанна Грозного, приводя факты строительства целого ряда Предтеченских
храмов в 1530–1533 годах великим князем Василием III
(1479–1533) в честь появления долгожданного наследника — Иоанна IV (1530–1584), чьи именины приходились на день Усекновения и чьим небесным покровителем считался Иоанн Предтеча (Рыжова, 2000).
Сохранность. Авторский слой живописи сохранен. Полимент под позолотой — светлая охра. Повсеместный кракелюр. Многочисленные мелкие прописки. Прямоугольная вставка на фигуре оруженосца,
по-видимому, представляет собой авторский ремонт
дефекта деревянной основы.
Реставрация. Домузейная реставрация проводилась в 1912 году Е. И. Брягиным (см. письмо В. Н. Ханенко И. С. Остроухову — ОР ГТГ, ф. 10, № 6654, л. 1).
Происхождение. См. Кат. 6.
Поступление. См. Кат. 6.
Атрибуция. См. Кат. 6.
Выставки. См. Кат. 6.
Литература. Муратов, 1913, с. 35–36; Щекотов, 1913, с. 40–41; Муратов — Грабарь, 1914,
с. 238, 242, 246, 249; Муратов, 1914, с. 12; Каталог музея УАН, 1927, № 422; Каталог музея ВУАН,
1931, № 524; Грабарь, 1937, с. 256; Лазарев, 1954,
с. 268; Каталог КГМРИ, 1955, с. 9; Путеводитель
КГМРИ, 1955, с. 11; Мнёва, 1958, с. 33–34; Древние
русские иконы, 1958, табл. XIII; Антонова, Мнёва,
1963, т. 1, с. 156; Ростово-суздальская школа, 1967,
№ 76; Вздорнов, 1969, с. 62; Ростово-суздальская
живопись, 1970, [с. 27, 28], ил. 82; Жегин, 1970, с. 73,
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109, табл. XVIII; Вздорнов, 1972, с. 75–76, 78–79;
Vzdornov, 1972, p. 79; Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25; Попов, Рындина, 1979, с. 634;
Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 177; Лазарев, 1983, с. 70–71, 245–246; Каталог КМРИ-1,
1992, с. 23–24; Бартельс, 2000; Киевский музей
русского искусства, 2004, с. 13, 40, 501; Рыжова,
2005; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 24–25; Иконы
Вологды, 2007, с. 58, 75, 298, 322; Бартельс, 2010,
с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 14–15.
Архівні матеріали. Див. Кат. 6.

109, табл. XVIII; Вздорнов, 1972, с. 75–76, 78–79;
Vzdornov, 1972, p. 79; Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25; Попов, Рындина, 1979, с. 634; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 177; Лазарев,
1983, с. 70–71, 245–246; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 23–24; Бартельс, 2000; Киевский музей русского
искусства, 2004, с. 13, 40, 501; Рыжова, 2005; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 24–25; Иконы Вологды,
2007, с. 58, 75, 298, 322; Бартельс, 2010, с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 14–15.
Архивные материалы. См. Кат. 6.

8.
Деісус тричастинний
Середина ХVI століття
Середня Русь
Дерево, темпера
Спас: 92 × 65,5;
Богоматір: 92 × 43;
Іоанн Предтеча: 92 × 32,5
Дошка соснова з ковчегом, шпуги врізні зустрічні, лузга висока;
на іконі Іоанна Предтечі шпуга
одна наскрізна.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-9

Деисус трехчастный
Середина ХVI века
Средняя Русь
Дерево, темпера
Спас: 92 × 65,5;
Богоматерь: 92 × 43;
Иоанн Предтеча: 92 × 32,5
Доска сосновая с ковчегом,
шпонки врезные встречные,
лузга высокая; на иконе Иоанна
Предтечи шпонка одна сквозная. Паволока, левкас.
Инв. Ж-9

Опис. Христос сидить на престолі; правою рукою благословляє, лівою підтримує розкрите Євангеліє, що стоїть на Його лівому коліні. Хітон червонувато-коричневий, гіматій синьо-зелений. Престол
напівкруглий, різьблений, з високою жовтою вигнутою спинкою. Сидіння зелене з червоною подушкою. Підніжжя жовте. Обріз Євангелія червоний.
Богоматір та Іоанн Предтеча зображені на повний
зріст, вони молитовно предстоять Христові. Голова Богоматері похилена, руки звернені до Спаса.
Червонувато-коричневий мафорій падає густими
складками, утворюючи два гострих кінці по боках;
туніка зеленувата, взуття червоне. Права рука Іоанна трохи піднята, в опущеній лівій руці розгорнутий
сувій. Милоть зеленувата, гіматій жовтий. Вохрення
коричневе, зі слабкою підрум’янкою по яскравому
глауконітовому санкирю. Моделювання личного однакове на всіх трьох іконах, але колір лику Спаса
дещо відрізняється від інших. Тло червоне, вузький позем зеленувато-сірий, плямистий, поля темні оливково-зелені. Німб Христа зелений зі срібним
перехрестям. Німби Богоматері та Іоанна Предтечі
вохряні. Загальний колорит ікон темний густий.
Написи. На тлі білилом: зліва від німба Богоматері: МР~ FУ~ ; по боках від німба Христа: IС~ ХС~ ;
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Deёsis in three parts
Mid-C16th
Central Russia
Wood, tempera
Saviour: 92 × 65.5;
Theotokos: 92 × 43;
John the Baptist: 92 × 32.5
Panel of pine wood with
‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens; one full-width batten
on the icon of John the Baptist.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-9

Описание. Христос изображен сидящим на престоле; правой рукой Он благословляет, левой поддерживает стоящее на Его левом колене раскрытое
Евангелие. Хитон красновато-коричневый, гиматий
сине-зеленый. Престол полукруглый, резной, с высокой желтой изогнутой спинкой. Сидение зеленое
с красной подушкой. Подножие желтое. Обрез Евангелия красный. Богоматерь и Иоанн Предтеча изображены в рост, молитвенно предстоящими Христу.
Голова Богоматери склонена, руки обращены к Спасу. Красновато-коричневый мафорий ниспадает густыми складками, образуя два острых конца по бокам; туника зеленоватая, обувь красная. Правая рука
Иоанна приподнята, в опущенной левой руке развернутый свиток. Милоть зеленоватая, гиматий желтый.
Охрение коричневое, со слабой подрумянкой по яркому глауконитовому санкирю. Моделировка личного
одинаковая на всех трех иконах, но цвет лика Спаса
немного отличается от других. Фон красный, узкий позем зеленовато-серый, пятнистый, поля темные оливково-зеленые. Нимб Христа зеленый с серебристым
перекрестьем. Нимбы Богоматери и Иоанна Предтечи охряные. Общий колорит икон темный густой.
Надписи. На фоне белилами: слева от нимба Богоматери: МР~ FУ~ ; по сторонам нимба Христа: IС~ ХС~ ;

по боках від німба Іоанна Предтечі: ОгА IW|А . На розвороті Євангелія — чорним кольором: НЕ НА ЛИЦА
СУДИТЕ СНОВЕ ЧЕЛОВЕСТIИ НО ПРАВЕДЕНЪ
СОYТ0Е ИМЖЕ БО СОYДОМЪ СОYДИТЕ СОYДИТСЯ ВАМЪ. ЕЮЖЕ МЕРО (Мф. 7:2 та Ін. 7:24). Напис
на сувої Іоанна Предтечі важко прочитуваний.
Іконографія. Про Деісус див. Кат. 2, 5.
Схоронність. На іконах є багато прописок.
Втрати на зеленому тлі полів зашпаровані; на іконі
Спаса поля збереглися первісні. Поземи нові, попередні були ширші. Написи на іконах Спаса та Богоматері нові. Німби Іоанна Предтечі та Богоматері
спершу, можливо, були вкриті сусальним сріблом.
Срібло перехрестя німба Спаса авторське. Помел
фарб винятково тонкий, як для мініатюр. У фарби
на лику Спаса помел дещо грубіший. Кракелюр
не розвинутий.
Реставрація. Домузейне розкриття ікон проводилося в 1910-х роках. У 1954 та 1970 роках реставровані у ДНДРМ. У 1957-му — В. О. Кириковим у КМРМ.
Походження не встановлене. У 1910-х роках ікони були придбані В. Н. Ханенко і до 1918 року знаходилися в зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).

по сторонам нимба Иоанна Предтечи: ОгА IW|А .
На развороте Евангелия — черным цветом: НЕ НА
ЛИЦА СУДИТЕ СНОВЕ ЧЕЛОВЕСТIИ НО ПРАВЕДЕНЪ
СОYТ0Е ИМЖЕ БО СОYДОМЪ СОYДИТЕ СОYДИТСЯ
ВАМЪ. ЕЮЖЕ МЕРО (Мф. 7:2 и Ин. 7:24). Надпись
на свитке Иоанна Предтечи трудноразличима.
Иконография. О Деисусе см. Кат. 2, 5.
Сохранность. На иконах имеется множество прописок. Утраты на зеленом фоне полей заделаны;
на иконе Спаса поля сохранились первоначальные.
Поземы новые, прежние были шире. Надписи на иконах Спаса и Богоматери новые. Нимбы Иоанна Предтечи и Богоматери первоначально, возможно, были
покрыты сусальным серебром. Серебро перекрестья
нимба Спаса авторское. Помол красок исключительно тонкий, как для миниатюр. У краски на лике Спаса
помол несколько крупнее. Кракелюр не развит.
Реставрация. Домузейное раскрытие икон проводилось в 1910-х годах. В 1954 и 1970 годах реставрированы в ГНИРМ. В 1957-м — В. О. Кириковым в КМРИ.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
иконы были приобретены В. Н. Ханенко и до 1918 года
находились в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
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Атрибуція. Первісна атрибуція пам’ятки — друга
половина XV століття, новгородська школа (Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 533). Н. Є. Мньова
відносила ікони до зразків північноруського малярства кінця XV — початку XVI століття. На користь
такої атрибуції, на її думку, свідчать дрібні риси ликів, орнаментальний характер складок, оливковий
колір полів і трактування об’єму; червоне тло —
архаїчна північна традиція. В. В. Кириченко датував ікони серединою XVI століття, погоджуючись
з їх північним походженням. С. І. Голубєв вбачав
у стилістичних особливостях ікон внутрішню суперечність. Дивними й незвичайними йому здавалися: яскравий глауконітовий колір санкиря, срібне
перехрестя німба з товстими рукавами хреста, що
розширюються, борода Спаса, промальовування
кісток на ногах Іоанна Предтечі, а також невідповідність вишуканого, «барочного» моделювання складок характеру личного письма. На його думку, при
буцімто провінційній традиції, в іконах явно присутні
стилізація та вибагливе естетство. Технічні прийоми
та стилістичні особливості ікон С. І. Голубєв вважав
характерними для XVII століття. На думку Н. В. Розанової та Н. Г. Бекеньової, ікони представляють
собою новоділ XIX століття, що імітує живопис XVII
століття. Фахівці з ЦМіАР назвали «Деісус» цікавою
середньоруською пам’яткою середини XVI століття.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61,
№ 533; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Каталог
КМРИ-1, 1992, с. 34; Киевский музей русского искусства, 2004, с. 46, 501; Сокровища Православия,
2013, с. 48–49.

Атрибуция. Первоначальная атрибуция памятника — вторая половина XV века, новгородская школа
(Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 533). Н. Е. Мнёва
относила иконы к образцам северорусского письма
конца XV — начала XVI века. В пользу такой атрибуции, по ее мнению, свидетельствуют мелкие черты
ликов, орнаментальный характер складок, оливковый
цвет полей и трактовка объема; красный фон — архаическая северная традиция. В. В. Кириченко датировал
иконы серединой XVI века, соглашаясь с их северорусским происхождением. С. И. Голубев усматривал
в стилистических особенностях икон внутреннее противоречие. Странными и необычными ему казались:
яркий глауконитовый цвет санкиря, серебряное перекрестье нимба с толстыми расширяющимися рукавами креста, борода Спаса, прорисовка костей на ногах
Иоанна Предтечи, а также несоответствие характера
личного письма изысканной, «барочной» разделке
драпировок. По его мнению, при якобы провинциальной традиции, в иконах явно присутствуют стилизация
и изощренное эстетство. Технические приемы и стилистические особенности икон С. И. Голубев считал
характерными для XVII века. По мнению Н. В. Розановой и Н. Г. Бекенёвой, иконы представляют собой
новодел XIX века, имитирующий живопись XVII века.
Специалисты из ЦМиАР назвали «Деисус» интересным среднерусским памятником середины XVI века.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61,
№ 533; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Каталог
КМРИ-1, 1992, с. 34; Киевский музей русского искусства, 2004, с. 46, 501; Сокровища Православия,
2013, с. 48–49.

9.
Чудо Георгія про змія
Середина XVI століття
Середня Русь
Дерево, темпера
88 × 68
Дошка соснова з ковчегом,
шпуги врізні однобічні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-2
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Чудо Георгия о змие
Середина XVI века
Средняя Русь
Дерево, темпера
88 × 68
Доска сосновая с ковчегом,
шпонки врезные односторонние. Паволока, левкас.
Инв. Ж-2

St George and the
Miracle of the Serpent
Mid-C16th. Central Russia
Wood, tempera
88 × 68
Panel of pine wood with
‘kovcheg’, one-sided cut-in
battens. Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-2

Опис. У центрі ікони зображено зверненого
праворуч Георгія на білому коні. У правій руці він
тримає високо піднятий над головою синій меч, лівою притримує поводи коня. Голова святого трохи
нахилена, плечі розгорнуті. Вбрання складається
з червоно-коричневої сорочки, коричневих із синім
обладунків, червоних штанів і коричневих чобітків.
На грудях навскіс, через ліве плече, зав’язано білий
з чорними рисочками плат. Через те ж таки плече перекинуто червоний плащ, який широко розвівається
за спиною. Над правим плечем (за межами німба)
зображено синій шолом, що злетів з голови Георгія. Кінь копитами топче скручене вузлом червонокоричневе тіло крилатого змія, з рани на довгій шиї
якого ллється кров. Розкрита паща змія з висунутим
червоним язиком міститься перед головою коня;
хвіст опущений у синє озеро на тлі чорної печери.
Червону упряж коня прикрашено на крупі та грудях
підвісками. Сідло коричневе, пітник червоний, чапрак вохристий багатогранний круглястої форми.
Ліву передню та праву задню ноги коня перев’язано
вище копит червоними стрічками; хвіст зав’язаний
вузлом. Праворуч, у прорізі чорної арки міських воріт, стоїть на східцях царівна, яка тримає в руках мотузку, накинуту на ріг змія. На царівні — синьо-сірий
далматик з білим орнаментом, червоно-коричневими «передником» і «подольником», червоний плащ
і коричневий вінець. Із міських стін за чудом спостерігають цар, цариця та городяни. Над печерою —
вохристі гірки з п’ятьма вузькими вершинами, прямокутними лещадками та круглими «п’яточками».
Фігури видовжені. Вохрення збереглося погано.
Німб золотий. Тло та поля вохристо-вибілені. Опуш
червона. Колорит ікони яскравий, насичений.
Напис кіноварний на тлі над Георгієм: оаг/ геwргиi,
и4[зб]ави девицю u4 града рахлha тчерь цр\ву, именем
лаwдо[мi]a. а во крщ/ине. ма[р]haмъ . Довга фраза,
у якій, крім вказівки на сюжет, наведено назву міста та ім’я царської дочки, є однією з особливостей
ікони. Текст близький до літературного заголовка
давньоруського сказання про святого Георгія «како
избави дщерь цареву от змия».
Іконографія. Святий великомученик Георгій
(280–303/304) походив із знатного каппадокійського
роду, був комітом (старшим воєначальником) римської армії. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані (284–305) склав з себе воїнський сан
і сповідував християнство, за що по восьмиденних
катуваннях був обезглавлений у Нікомідії. Як переможець у духовній брані йменується Побідоносцем
(згодом цей епітет було переосмислено у зв’язку
з його перемогою над змієм). З-поміж багатьох чудес Георгія найбільшого поширення в іконописі набуло «Чудо про змія». Згідно з найвідомішою версією, воно сталося на батьківщині святого, де поблизу
міста було озеро зі страшним змієм. Мешканціідолопоклонники приносили йому людські жертви.

Описание. В центре иконы изображен обращенный вправо Георгий на белом коне. В правой руке он
держит высоко поднятый над головой синий меч, левой придерживает поводья коня. Голова святого чуть
наклонена, плечи развернуты. Облачение состоит из
красно-коричневой рубахи, коричневых с синим доспехов, красных штанов и коричневых сапожек. На груди
наискось, через левое плечо, завязан белый с черными черточками плат. Через это же плечо переброшен
красный плащ, широко развевающийся за спиной.
Над правым плечом (за пределами нимба) изображен
слетевший с головы Георгия синий шлем. Конь копытами попирает скрученное узлом красно-коричневое
тело крылатого змия, из раны на длинной шее которого льется кровь. Раскрытая пасть змия с высунутым красным языком находится перед головой коня;
хвост опущен в синее озеро на фоне черной пещеры.
Упряжь коня красного цвета, украшена подвесками
на крупе и груди. Седло коричневое, потник красный,
чепрак охристый многогранный округлой формы. Левая передняя и правая задняя ноги коня перевязаны
выше копыт красными лентами; хвост завязан узлом.
Справа, в проеме черной арки городских ворот, стоит
на ступенях царевна, держащая в руках вервие, накинутое на рог змия. На царевне — сине-серый далматик с белым орнаментом, красно-коричневыми передником и подольником, красный плащ и коричневый
венец. С городских стен за чудом наблюдают царь,
царица и жители города. Над пещерой — охристые
горки с пятью узкими вершинами, прямоугольными
лещадками и круглыми «пяточками». Фигуры удлиненные. Охрение сохранилось плохо. Нимб золотой.
Фон и поля охристо-выбеленные. Опушь красная. Колорит иконы яркий, насыщенный.
Надпись киноварная на фоне над Георгием: оаг/
г
еwргиi, и4[зб]ави девицю u4 града рахлha тчерь цр\ву,
именем лаwдо[мi]a. а во крщ/ине. ма[р]haмъ . Длинная
фраза, в которой, помимо указания сюжета, приведено название города и имя царской дочери, составляет
одну из особенностей иконы. Текст близок к литературному заголовку древнерусского сказания о святом
Георгии «како избави дщерь цареву от змия».
Иконография. Святой великомученик Георгий
(280–303/304) происходил из знатного каппадокийского рода, был комитом (старшим военачальником) римской армии. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284–305) сложил
с себя воинский сан и исповедовал христианство,
за что после восьмидневных мучений был обезглавлен в Никомидии. Как победитель в духовной брани
именуется Победоносцем (позднее этот эпитет был
переосмыслен в связи с его победой над змием).
Из многих чудес Георгия наибольшее распространение в иконописи получило «Чудо о змие». Согласно
самой известной версии, оно произошло на родине
святого, где близ города находилось озеро со страшным змеем. Жители-идолопоклонники приносили ему
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Коли дійшла черга до дочки царя, явився Георгій
і зв’язав чудовисько. Після цього дівиця без страху
привела змія до міста, де на очах мешканців його
було вбито. Найбільш рання візантійська редакція
житія святого Георгія належить до IV–V століть.
Оповіді з «Чудом про змія», що сягає усної традиції
VIII століття, літературної форми було надано в кінці IX століття. На Русі сказання про «Чудо» набуло
відомості десь до XI століття. Перші зображення
Георгія-змієборця у візантійському мистецтві датовані X–XI століттями, у давньоруському — кінцем
XII століття. Представлений на іконі ізвод належить
до розгорнутого варіанта. Тут, на відміну від короткого ізводу, де зображено тільки Георгія на коні та змія,
показано місто, царівну та очевидців чуда — батьків царівни й городян. Іконографічною особливістю
даної пам’ятки є зображення меча в руці святого
замість списа, який зустрічається значно частіше.
Шолом, що злетів з голови Георгія, — унікальна
іконографічна деталь. Про зображення св. Георгія
та іконографію сюжету із зазначенням літератури
див.: Лазарев, 1953 (1970); Алпатов, 1956 (1967);
Смирнова, 1976, с. 189–195, 238–239, 249–250. Тексти житія та їх вивчення див.: Кирпичников, 1879;
Рыстенко, 1909; Византийские легенды, 1972,
с. 193–207; Творогов, Турилов, 1987.
Схоронність. Реставраційні тонування по всій
поверхні ікони. Поновлено поля, меч, руки, волосся
та німб Георгія. Кракелюр старий.
Реставрація. Ікону розкрито в 1910-х роках.
У КМРІ реставрацію проводив В. О. Кириков у 1957
році.
Походження не встановлене. У 1910-х роках ікону було придбано В. Н. Ханенко, і до 1918 року вона
зберігалася у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Спочатку ікону вважали новгородським твором XV століття (Каталог музея ВУАН,
1931, с. 60, № 530). Н. Є. Мньова датувала її кінцем XV століття й відносила здогадно до ростовосуздальської школи. В. Н. Лазарев розширив датування з кінця XV до початку XVI століття (Лазарев,
1953, с. 219). Упорядники виставки у ДТГ змінили
датування на XVI століття (Ростово-суздальская
школа, 1967, № 96). На користь датування ікони
початком XVI століття висловлювалися В. В. Кириченко та І. О. Іванова. На думку останньої, живопис
ікони ближчий не до ростово-суздальських, а до середньоруських пам’яток. Н. В. Розанова і Н. Г. Бекеньова відносили ікону до середньоруських творів
середини XVI століття.
Виставки. Ростово-суздальська школа живопису. ДТГ, 1966–1967, № 96; Скарби Православ’я:
іконопис із колекції Київського національного музею російського мистецтва та приватних зібрань
(до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.

человеческие жертвы. Когда настала очередь дочери
царя, явился Георгий и связал чудовище. После этого
девица без боязни привела змея к городу, где на глазах жителей он был убит. Самая ранняя византийская
редакция жития святого Георгия относится к IV–V векам. Повествование с «Чудом о змие», восходящее
к устной традиции VIII века, в литературную форму
было облечено в конце IX столетия. На Руси сказание
о «Чуде» стало известно к XI веку. Первые изображения Георгия-змееборца в византийском искусстве
датируются X–XI веками, в древнерусском — концом
XII века. Представленный на иконе извод относится
к развернутому варианту. Здесь, в отличие от краткого извода, где изображаются только Георгий на коне
и змей, показаны город, царевна и очевидцы чуда —
родители царевны и горожане. Иконографической
особенностью данного памятника является изображение меча в руке святого вместо чаще встречающегося копья. Слетевший с головы Георгия шлем — уникальная иконографическая деталь. Об изображениях
св. Георгия и иконографии сюжета с указанием литературы см.: Лазарев, 1953 (1970); Алпатов, 1956
(1967); Смирнова, 1976, с. 189–195, 238–239, 249–
250. Тексты жития и их изучение см.: Кирпичников,
1879; Рыстенко, 1909; Византийские легенды, 1972,
с. 193–207; Творогов, Турилов, 1987.
Сохранность.
Реставрационные
тонировки
по всей поверхности иконы. Поновлены поля, меч,
руки, волосы и нимб Георгия. Кракелюр старый.
Реставрация. Икона раскрыта в 1910-х годах.
В КМРИ реставрация проводилась В. О. Кириковым
в 1957 году.
Происхождение не установлено. В 1910-х икона
была приобретена В. Н. Ханенко и до 1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Первоначально икона считалась
новгородским произведением XV века (Каталог
музея ВУАН, 1931, с. 60, № 530). Н. Е. Мнёва датировала ее концом XV века и относила предположительно к ростово-суздальской школе. В. Н. Лазарев
расширил датировку с конца XV до начала XVI века
(Лазарев, 1953, с. 219). Устроители выставки в ГТГ
изменили датировку на XVI век (Ростово-суздальская школа, 1967, № 96). В пользу датирования иконы началом XVI века высказывались В. В. Кириченко и И. А. Иванова. По мнению последней, живопись
иконы ближе не к ростово-суздальским, а к среднерусским памятникам. Н. В. Розанова и Н. Г. Бекенёва
относили икону к среднерусским произведениям середины XVI века.
Выставки. Ростово-суздальская школа живописи.
ГТГ, 1966–1967, № 96; Сокровища Православия: иконопись из коллекции Киевского национального музея
русского искусства и частных собраний (к 1025-летию
крещения Руси). КНМРИ, 2013.
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10.
Вогненне сходження
пророка Ілії
Середина (?) XVI століття
Північна провінція
Дерево, темпера. 149 × 96
Дошка соснова з ковчегом, шпуги врізні однобічні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-3

Огненное восхождение
пророка Илии
Середина (?) XVI века
Северная провинция
Дерево, темпера. 149 × 96
Доска сосновая с ковчегом,
шпонки врезные односторонние. Паволока, левкас.
Инв. Ж-3

Опис. Більшу частину ікони займає зображення
краплеподібного кіноварного полум’я з контурно прорисованою колісницею, запряженою трьома кіньми.
На вогненній колісниці стоїть пророк Ілія, вбраний
у жовтий хітон і коричнево-фіолетову милоть (плащ
з овечої шкури); навколо його шиї пов’язано вузький
білий плат. Руками пророк вказує на коней, погляд
звернений до Єлисея, який стоїть на землі, закинувши голову та вхопившись руками за край милоті Ілії,
який возноситься. На Єлисеї зелений хітон, біля ніг
лежить коричнево-червоний гіматій, що впав з його
пліч. Полум’я, яке оточує Ілію, згори підтримує зображений погрудно ангел у блакитному хітоні; його
праве крило опущене, ліве підняте. З небесного сегмента з п’ятьма концентричними блакитними та синіми смугами назустріч Ілії простягнута незвичайно
велика благословляюча Божа десниця. Гірки виконані орнаментально у вигляді численних вохряних
кубиків з чотирма білими квадратиками на кожній
лещадці. Декотрі з них мають завершення у вигляді
«п’яточок». Бічні сторони частини гірок забарвлені в синій та червоно-коричневий кольори. Справа
внизу на тлі гірок — додатковий сюжет: «Ілія пророк
у пустелі». Ілія сидить у печері на круглому камені
з посохом у руці; голова звернена в бік ворона, що
летить до нього з їжею у дзьобі. На пророку та сама
одежа, однак його фігуру зображено у зменшеному
масштабі. Поруч з печерою — дерево з червоною
пірамідальною кроною. Блакитний потік, немов би
накладений поверх гірок, нагадує за формою лезо
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The Fiery Ascent of the
Prophet Elijah
Mid(?)-C16th
North provinces
Wood, tempera. 149 × 96
Panel of pine wood with
‘kovcheg’, one-sided cut-in slats.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-3

Описание. Большую часть иконы занимает изображение каплеобразного киноварного пламени с контурно прорисованной колесницей, запряженной тремя
лошадьми. На огненной колеснице стоит пророк Илия,
одетый в желтый хитон и коричнево-фиолетовую милоть (плащ из овчины); вокруг его шеи повязан узкий
белый плат. Руками пророк указывает на коней, взгляд
обращен к Елисею, который стоит на земле, запрокинув голову и ухватившись руками за край милоти
возносящегося Илии. На Елисее зеленый хитон, у ног
лежит упавший с его плеч коричнево-красный гиматий. Окружающее Илию пламя сверху поддерживает
изображенный погрудно ангел в голубом хитоне; его
правое крыло опущено, левое поднято. Из небесного
сегмента с пятью концентрическими голубыми и синими полосами навстречу Илии протянута необычно
большая благословляющая Божия десница. Горки
выполнены орнаментально в виде многочисленных
охряных кубиков с четырьмя белыми квадратиками
на каждой лещадке. Некоторые из них имеют завершения в виде «пяточек». Боковые стороны части горок
окрашены в синий и красно-коричневый цвета. Справа
внизу на фоне горок — дополнительный сюжет: «Илия
пророк в пустыне». Илия сидит в пещере на круглом
камне с посохом в руке; голова обращена в сторону
летящего к нему ворона с пищей в клюве. На пророке
та же одежда, но его фигура изображена в уменьшенном масштабе. Рядом с пещерой — дерево с красной
пирамидальной кроной. Голубой поток, как бы наложенный поверх горок, напоминает по форме лезвие

ножа. Лики написано світлою рожевуватою вохрою
по темному санкирю, залишеному в тінях неприкритим. Носи тонкі довгі з маленькими ніздрями. Своєрідно написано очі: рогівка оточена смужкою білка,
і тільки у верхній частині прикрита повіком; лінія тіні
під оком «проривається» вниз невеликим трикутником. Тло та поля жовто-вохристі. Німби виконано
оловом.
Написи кіноварні. Згори на тлі: WГНЕНОЕ
ВОХОНIЕ СТГО ПРРОКА ИЛIИ , над ангелом: АРХ
МИХАИ~ , над Єлисеєм: ПРР IЕЛIСIИ .
Іконографія. Ілія Фесвітянин (IX ст. до Р. Х.) —
ветхозавітний пророк, ревнитель чистоти віри, борець із поганським культом Ваала (3 Цар. [у І. Огієнка 1 Цар.] 17:1–19:21, 21:17–29; 4 Цар. [у І. Огієнка
2 Цар.] 1:1–2:25). Звершував великі чудеса: зводив
вогонь з неба, оживив померлого, примножував їжу
під час голоду; за його молитвою розступалися води
ріки, починалася засуха й знову йшов дощ. Після
дорікання ізраїльському цареві Ахаву за ідолопоклонство та безуспішних закликів його до покаяння
Ілія передрік тривале бездощів’я, котре і настало
по всій країні на три роки. Переховуючись під час
засухи в пустелі біля потоку Хораф поблизу Йордана, пророк харчувався їжею, яку приносили йому ворони за велінням Бога. За святість життя Ілія, який
не зазнав смерті, був узятий живим на небо у вогненній колісниці. Свідком цієї чудесної події став
його учень Єлисей, що дістав від учителя милоть,
а разом з нею духовну силу пророка. Цей епізод і ліг
в основу зображення, що його ми розглядаємо.
«Вогненне сходження пророка Ілії» — один
з найпоширеніших сюжетів у давньоруському мистецтві. Йому надавалося значення ветхозавітного
прообразу Вознесіння Христового, а чудеса, що
супроводжували життя Ілії, передвіщали чудеса,
які творив Христос. Як представник пророків Ілія
разом з Мойсеєм представ Христові при Його Преображенні. З ім’ям Ілії пов’язується також чекання
на Друге пришестя Спасителя, під час якого Ілія
знову прийде на землю та прийме тілесну смерть.
Про шанування пророка Ілії та про його іконографію
див.: Веселовский, 1883; Смирнова, 1976, с. 262;
Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 223–224;
Православная энциклопедия, 2009, c. 236–259.
Серйозний аналіз іконографії даної пам’ятки
зроблений О. Рижовою, яка знайшла його більшменш близькі аналоги (див.: Рыжова, 2000, с. 40–
42). У цілому іконографія традиційна, однак суміщення двох сюжетів зустрічається не на всіх іконах.
Дослідниця загострила увагу на крупних розмірах
десниці Божої, різномасштабності основних частин композиції, різноспрямованості руху крил
ангела, своєрідному трактуванні гірок. Остання
особливість, певне, є ознакою авторського стилю,
бо знайти аналоги гіркам у вигляді з’єднаних між
собою кубоподібних об’ємів з чотирма білильними
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ножа. Лики написаны светлой розоватой охрой по темному санкирю, оставленному в тенях неприкрытым.
Носы тонкие длинные с маленькими ноздрями. Своеобразно написаны глаза: роговица окружена полоской
белка, и только в верхней части прикрыта веком; линия тени под глазом «прорывается» вниз небольшим
треугольником. Фон и поля желто-охристые. Нимбы
выполнены оловом.
Надписи киноварные. Сверху на фоне: WГНЕНОЕ
ВОХОНIЕ СТГО ПРРОКА ИЛIИ , над ангелом: АРХ
МИХАИ~ , над Елисеем: ПРР IЕЛIСIИ .
Иконография. Илия Фесвитянин (IX в. до Р. Х.) —
ветхозаветный пророк, ревнитель чистоты веры, борец с языческим культом Ваала (3 Цар. 17:1–19:21,
21:17–29; 4 Цар. 1:1–2:25). Совершал великие чудеса: низводил огонь с неба, оживил умершего, умножал пищу во время голода; по его молитве расступались воды реки, начиналась засуха и снова шел
дождь. После обличения израильского царя Ахава
в идолопоклонстве и безуспешных призывов его
к покаянию Илия предрек длительное бездождие, которое и наступило по всей стране на три года. Скрываясь во время засухи в пустыне у потока Хораф
близ Иордана, пророк питался пищей, приносимой
ему воронами по велению Бога. За святость жизни
не познавший смерти Илия был взят живым на небо
в огненной колеснице. Свидетелем этого чудесного
события стал его ученик Елисей, получивший от учителя милоть, а вместе с ней духовную силу пророка.
Этот эпизод и лег в основу рассматриваемого изображения.
«Огненное восхождение пророка Илии» — один из
наиболее распространенных сюжетов в древнерусском искусстве. Он наделялся значением ветхозаветного прообраза Вознесения Христова, а чудеса, сопровождавшие жизнь Илии, предвосхищали чудеса,
творимые Христом. Как представитель пророков Илия
вместе с Моисеем предстал Христу при Его Преображении. С именем Илии связывается также ожидание Второго пришествия Спасителя, во время которого Илия снова придет на землю и примет телесную
смерть. О почитании пророка Илии и о его иконографии см.: Веселовский, 1883; Смирнова, 1976, с. 262;
Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 223–224;
Православная энциклопедия, 2009, c. 236–259.
Серьезный анализ иконографии данного памятника
сделан О. Рыжовой, нашедшей его более или менее
близкие аналоги (см.: Рыжова, 2000, с. 40–42). В целом
иконография традиционна, однако совмещение двух
сюжетов встречается не на всех иконах. Исследовательница заострила внимание на крупных размерах
десницы Божьей, разномасштабности основных частей композиции, разнонаправленности движения крыльев ангела, своеобразной трактовке горок. Последняя
особенность, по-видимому, является признаком авторского стиля, так как найти аналоги горкам в виде соединенных между собой кубовидных объемов с четырьмя

оживками на лещадках, що нагадують кістки доміно, в інших пам’ятках не вдалося.
Схоронність. Тріщини по стику дощок. На нижньому полі втрата живописного шару до левкасу. Потертості й тонування по всій іконі, особливо
на небесному сегменті. Олово німбів потемніло.
Реставрація зроблена в 1936 році М. І. Касперовичем. Повторна реставрація — в 1951 році
П. І. Войтком у ДНДРМ.
Походження не встановлене. У 1910-х роках ікону було придбано В. Н. Ханенко, і до 1918 року вона
перебувала в зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Спочатку, в каталозі Музею УАН, ікону було названо роботою новгородських майстрів
XIV–XV століть або новгородських провінційних
іконописців більш пізнього часу, але з рисами глибокого архаїзму (Каталог музея УАН, 1927, с. 45).
І. О. Іванова відносила її до кінця XV — початку
XVI століття, відзначаючи характерний для малярства північних земель відступ від канонічних прийомів. Н. В. Розанова та Н. Г. Бекеньова визнавали
ікону близькою до пам’яток новгородської провінції
XVI століття. В. В. Кириченко вважав, що іконографічно вона примикає до великого кола пам’яток Російської Півночі, а особливості живопису свідчать
про зріле XVI століття. На думку Н. Є. Мньової,
трактування образу, моделювання об’єму, вохрення, орнаментальний характер гірок, рисунок очей
наближають ікону до творів західноукраїнських майстрів XV–XVI століть. На характерні трикутні тіні під
очима звертав увагу і В. Ярема, знаходячи їм близькі аналоги в іконах Західної України XV століття.
У дипломній роботі реставратора О. Рижової (див.:
Рыжова, 2000, с. 41–42) перелічено технологічні
ознаки, які дозволяють датувати пам’ятку XVI століттям: потрійна граф’я на німбах, «емалева» щільність письма ликів, характерні пробіли, рожевувате
вохрення і притаманна середині цього століття орієнтація на зразки XV століття. Більші розміри ікони
свідчать, на думку О. Рижової, про її походження
з місцевого ряду великої Іллінської церкви середини
XVI століття у Північно-Західній Русі.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 45,
№ 420; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 60, № 523;
Каталог КГМРИ, 1955, с. 9; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 26; Киевский музей русского искусства, 2004;
с. 13, 42, 501; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 26–27;
Сокровища Православия, 2013, с. 24–25.

белильными оживками на лещадках, напоминающих
кости домино, в других памятниках не удалось.
Сохранность. Трещины по стыку досок. На нижнем поле утрата живописного слоя до левкаса. Потертости и тонировки по всей иконе, особенно на небесном сегменте. Олово нимбов потемнело.
Реставрация произведена в 1936 году Н. И. Касперовичем. Повторная реставрация — в 1951 году
П. И. Войтко в ГНИРМ.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
икона была приобретена В. Н. Ханенко и до 1918 года
находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Первоначально, в каталоге Музея
УАН, икона была названа работой новгородских мастеров XIV–XV веков или новгородских провинциальных иконописцев более позднего времени, но с чертами глубокого архаизма (Каталог музея УАН, 1927,
с. 45). И. А. Иванова относила ее к концу XV — началу
XVI века, отмечая характерное для северных писем
отступление от канонических приемов. Н. В. Розанова и Н. Г. Бекенёва находили икону близкой к памятникам новгородской провинции XVI века. В. В. Кириченко считал, что иконографически она примыкает
к большому кругу северных писем, а особенности
ее живописи свидетельствуют о зрелом XVI веке.
По мнению Н. Е. Мнёвой, трактовка образа, моделировка объема, охрение, орнаментальный характер
горок, рисунок глаз сближают икону с произведениями западноукраинских мастеров XV–XVI веков.
На характерные треугольные тени под глазами обращал внимание и В. Ярема, находя им близкие аналоги в иконах Западной Украины XV века. В дипломной
работе реставратора О. Рыжовой (см.: Рыжова, 2000,
с. 41–42) перечислены технологические признаки,
позволяющие датировать памятник XVI веком: тройная графья на нимбах, «эмалевая» плотность письма ликов, характерные пробела, розоватое охрение
и присущая середине этого столетия ориентация
на образцы XV века. Большие размеры иконы свидетельствуют, по мнению О. Рыжовой, о ее происхождении из местного ряда большой Ильинской церкви
середины XVI века в Северо-Западной Руси.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 45,
№ 420; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 60, № 523;
Каталог КГМРИ, 1955, с. 9; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 26; Киевский музей русского искусства, 2004; с. 13,
42, 501; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 26–27; Сокровища Православия, 2013, с. 24–25.
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11.
Богоматір «Знамення».
На звороті: Святитель
Миколай Чудотворець
(виносна двобічна
ікона з рукояттю)

Богоматерь «Знамение».
На обороте: Святитель
Николай Чудотворец
(выносная двусторонняя
икона с рукоятью)

Не раніше за третю чверть
XVI століття
Новгород
Дерево, темпера. 47 × 39,2
Дошка липова з трьох частин,
ковчег с обох боків. Паволока,
левкас.
Інв. Ж-5

Не ранее третьей четверти
XVI века
Новгород
Дерево, темпера. 47 × 39,2
Доска липовая из трех частей,
ковчег с обеих сторон. Паволока, левкас.
Инв. Ж-5

Опис. Зображення Богоматері фронтальне поясне. Руки здійняті в традиційному жесті заступницької молитви (поза Оранти), кінчики пальців заходять
на поля. Мафорій Богоматері коричнево-вишневий
з трьома вохристими зірками на чолі й плечах, бахромою на лівому передпліччі. Складки мафорію
на плечах і голові розташовані симетрично. Чепець
і туніка зеленувато-оливкові, зарукавки та комір —
вохристі. На грудях Богоматері фронтальна напівфігура Христа Емануїла (без кола); правою рукою
Він двоперстно благословляє, у лівій тримає сувій.
Христос вдягнений в оранжево-вохристий гіматій зі
світло-вохристими пробілами, що нагадують штриховку асиста; лінії складок вишневі.
Зворотний бік. Зображення святителя Миколая фронтальне поясне. Погляд ледь помітно
звернений праворуч. Права рука піднята з жестом
двоперстного благословення; лівою, покровенною
рукою він тримає закрите Євангеліє, яке спирається на край перекинутого через передпліччя омофора. Фелон червонувато-коричневий із зеленуватосірими висвітленнями та білильними відблисками.
Омофор білий з двома великими чорними хрестами
на плечах та одним під Євангелієм. Кришка Євангелія вохриста, обріз червоний, застібки чорні.
Побудова форми ликів жорстка. Носи «бурулькою». Вохрення світло-оранжувате по коричневому
санкирю з різким співставленням світлових і тіньових частин. Білильні движки короткі паралельні. Суглоби середнього пальця правої руки та пригнутих
до долоні безіменного і мізинця (у Христа Емануїла
та свт. Миколая) мають вигляд кружечків. Тло ікони
жовтувато-вохристе. Поля оранжувато-коричневі.
Опуш коричнева. Німби золоті; у Христа — з перехрестям. Рукоять ікони з трьома розгалуженнями,
прикрашеними візерунком із жовтих перехрещених
ліній з рисочками та стилізованими пагонами із завитками на коричневому тлі.
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The Icon of the Mother
of God of the Sign.
On the reverse: St Nicholas
the Wonderworker (twosided processional icon
with handle)
No earlier than the third quarter
of the C16th. Novgorod
Wood, tempera. 47 × 39.2
Panel of linden wood in three
parts, ‘kovchegs’ on both sides.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-5

Описание. Изображение Богоматери фронтальное
поясное. Руки воздеты в традиционном жесте заступнической молитвы (поза Оранты), кончики пальцев заходят на поля. Мафорий Богоматери коричнево-вишневый с тремя охристыми звездами на челе и плечах,
бахромой на левом предплечье. Складки мафория
на плечах и главе расположены симметрично. Чепец
и туника зеленовато-оливковые, зарукавья и ворот —
охристые. На груди Богоматери фронтальная полуфигура Христа Эммануила (без круга); правой рукой
Он двуперстно благословляет, в левой держит свиток. Христос облачен в оранжево-охристый гиматий
со светло-охристыми пробелами, напоминающими
штриховку ассиста; линии складок вишневые.
Оборотная сторона. Изображение святителя Николая фронтальное поясное. Взгляд едва заметно обращен вправо. Правая рука приподнята с жестом двуперстного благословения; левой, покровенной рукой
он держит закрытое Евангелие, которое опирается
на край переброшенного через предплечье омофора.
Фелонь красновато-коричневая с зеленовато-серыми
высветлениями и белильными бликами. Омофор белый с двумя большими черными крестами на плечах
и одним под Евангелием. Крышка Евангелия охристая, обрез красный, застежки черные.
Строение формы ликов жесткое. Носы «сосулькой». Охрение светло-оранжеватое по коричневому
санкирю с резким сопоставлением световых и теневых частей. Белильные движки короткие параллельные. Суставы среднего пальцев правой руки и пригнутых к ладони безымянного и мизинца (у Христа
Эммануила и свт. Николая) имеют вид кружочков.
Фон иконы желтовато-охристый. Поля оранжеватокоричневые. Опушь коричневая. Нимбы золотые;
у Христа — с перекрестьем. Рукоять иконы с тремя
разветвлениями, украшенными узором из желтых перекрещивающихся линий с черточками и стилизованными побегами с завитками на коричневом фоне.

Наявність у ікони рукояті вказує на те, що вона
була виносним запрестольним образом. Згідно з відомою на Русі ще з ХІІ століття візантійською традицією, такі ікони розміщувалися в олтарній частині
храму, за престолом. Під час святкових хресних ходів їх несли попереду процесій разом з хрестами,
хоругвами та іншими іконами, а по закінченні богослужіння повертали на місце.
Написи кіноварні на тлі по боках від німба Богоматері: МР FУ ; по боках від фігури Богоматері: IС ХС ;
по боках від німба Миколая: ОгА~ос НИКО. /ЛАЕ . У перехресті німба Христа: ОWН .
Іконографія. Іконографічний тип фронтально
зображеної Богоматері з молитовно здійнятими руками та напівфігурою Христа Емануїла на Її грудях
виник у Візантії в середині XI століття. Найвідомішою з ранніх давньоруських пам’яток цього типу є
чудотворна новгородська ікона XII століття з церкви Спаса на Ілліній вулиці (нині у новгородському
Софійському соборі), що подала, за переказом, чудесну допомогу новгородцям при захисті міста від
суздальців у 1169 році (детальніше див. Кат. 40).
Особливого поширення така іконографія набула у новгородському мистецтві XIV–XV століть.
Найменування «Знамення» пов’язують із текстом
пророцтва Ісаї про Боговтілення: «Господь Сам
дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина
породить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл» (Іс. 7:14).
Головна тема такого зображення — здійснення
ветхозавітних пророцтв про втілення Сина Божого
від Діви. Тому ікона Богоматері «Знамення» традиційно займала центральне місце пророцького
ряду давньоруського іконостаса. Іконографічною
особливістю даної пам’ятки є не поміщене у коло
зображення Христа, на відміну від чудотворної
новгородської ікони.
Святитель Миколай Мирлікійський (бл. 270 —
бл. 345), єпископ міста Мири, столиці та митрополії
Лікійської землі в Малій Азії, був учасником Першого
Вселенського собору в місті Нікеї (325 р.). Прославився доброчесністю й чудотворенням. Шанується
як заступник «сирих і вбогих», покровитель тих, хто
плаває та подорожує. Образ святого часто фігурує
у народних легендах і переказах. Відомості про його
життя наводять прп. Андрій Критський (бл. 660 —
740), прп. Симеон Метафраст (друга пол. X ст.),
свт. Мефодій I, патріарх Константинопольський
(пом. 847) та інші. Іконографія Миколая Чудотворця склалася у візантійському мистецтві в X–XI століттях. Про іконографію Богоматері «Знамення»
див.: Смирнова, 1995; Про іконографію Богоматері
та Миколая на двобічних іконах див.: Смирнова,
1976, с. 243–245. На двобічних виносних іконах серед варіантів богородичних зображень, парних до
Миколая, «Знамення» зустрічається найчастіше.
Схоронність. Живопис авторський. Пізні прописки мінімальні. Кракелюр практично відсутній.

Наличие у иконы рукояти указывает на то, что она
была выносным запрестольным образом. Согласно
известной на Руси еще с ХІІ века византийской традиции, такие иконы располагались в алтарной части
храма, за престолом. Во время праздничных крестных ходов их несли впереди процессий вместе с крестами, хоругвями и другими иконами, а по окончании
богослужения возвращали на прежнее место.
Надписи киноварные на фоне по сторонам нимба
Богоматери: МР FУ ; по сторонам фигуры Богоматери:
IС ХС ; по сторонам нимба Николы: ОгА~ос НИКО. /ЛАЕ .
В перекрестье нимба Христа: ОWН .
Иконография. Иконографический тип фронтально изображенной Богоматери с молитвенно воздетыми руками и полуфигурой Христа Эммануила на Ее
груди возник в Византии в середине XI века. Самым
известным из ранних древнерусских памятников
этого типа является чудотворная новгородская икона XII века из церкви Спаса на Ильине улице (ныне
в новгородском Софийском соборе), оказавшая,
по преданию, чудесную помощь новгородцам при
защите города от суздальцев в 1169 году (подробнее см. Кат. 40). Особое распространение такая
иконография получила в новгородском искусстве
XIV–XV веков. Наименование «Знамение» связывают с текстом пророчества Исаии о Боговоплощении:
«Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Главная тема такого изображения —
исполнение ветхозаветных пророчеств о воплощении
Сына Божьего от Девы. Поэтому икона Богоматери
«Знамение» традиционно занимала центр пророческого ряда древнерусского иконостаса. Иконографической особенностью данного памятника является не
заключенное в круг изображение Христа, в отличие
от чудотворной новгородской иконы.
Святитель Николай Мирликийский (ок. 270 —
ок. 345), епископ города Миры, столицы и митрополии Ликийской земли в Малой Азии, был участником
Первого Вселенского Собора в городе Никее (325 г.).
Прославился добродетельностью и чудотворением.
Почитается как заступник «сирых и убогих», покровитель плавающих и путешествующих. Образ святого
часто фигурирует в народных легендах и преданиях.
Сведения о его жизни сообщают прп. Андрей Критский (ок. 660 — 740), прп. Симеон Метафраст (вторая
пол. X в.), свт. Мефодий I, патриарх Константинопольский (ум. 847) и др. Иконография Николая Чудотворца сложилась в византийском искусстве в X–XI веках.
Об иконографии Богоматери «Знамение» см.: Смирнова, 1995. Об иконографии Богоматери и Николы
на двусторонних иконах см.: Смирнова, 1976, с. 243–
245. На двусторонних выносных иконах среди вариантов богородичных изображений, парных Николаю,
«Знамение» встречается чаще всего.
Сохранность. Живопись авторская. Поздние прописки минимальны. Кракелюр практически
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На зображенні Богоматері — від шиї до правого
ока велика вставка на місці свічкової підпалини.
На зображенні Миколи великі поздовжні вставки
у середній частині; змитості верхнього фарбового
шару на лику.
Реставрація проводилася в 1944 році у ДНДРМ,
у 1957 році В. О. Кириковим у КМРІ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікону було
датовано XIV століттям і віднесено до новгородської школи. З таким визначенням збігалася також
атрибуція Н. Є. Мньової. В. В. Кириченко вважав ікону твором зрілого XVI століття. З його датуванням
погоджувалися Е. С. Смирнова (Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982, с. 179), І. О. Іванова та С. І. Голубєв. Характерний тип ликів із легковпізнаваною
манерою виконання носа та губ, зображення рук із
підкресленим рисунком суглобів, а також своєрідні
пробіли на одязі мають численні аналоги в іконописі
Новгорода.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог КГМРИ, 1955, с. 9; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 178; Журнал
Московской патриархии, 1989, № 12 (відтворення
на 2-й с. обкладинки); Каталог КМРИ-1, 1992, с. 25;
Сокровища Православия, 2013, с. 20–21.

отсутствует. На изображении Богоматери — от основания шеи до правого глаза большая вставка на месте свечного ожога. На изображении Николы крупные
продольные вставки в средней части; смытости верхнего красочного слоя на лике.
Реставрация проводилась в 1944 году в ГНИРМ,
в 1957 году В. О. Кириковым в КМРИ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
датирована XIV веком и отнесена к новгородской
школе. С таким определением совпадала и атрибуция Н. Е. Мнёвой. В. В. Кириченко считал икону
произведением зрелого XVI века. С его датировкой
соглашались Э. С. Смирнова (Смирнова, Лаурина,
Гордиенко 1982, с. 179), И. А. Иванова и С. И. Голубев. Характерный тип ликов с легкоузнаваемой манерой исполнения носа и губ, изображение рук с подчеркнутым рисунком суставов, а также своеобразные
пробела на одеждах имеют многочисленные аналоги
в иконописи Новгорода.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог КГМРИ, 1955, с. 9; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 178; Журнал Московской Патриархии, 1989, № 12 (воспроизведение
на 2-й с. обложки); Каталог КМРИ-1, 1992, с. 25;
Сокровища Православия, 2013, с. 20–21.

12.
Богоматір
Володимирська.
На звороті: Святитель
Миколай Чудотворець
(виносна двобічна ікона
з рукояттю)
Друга половина XVI століття.
Навершя — кінець XIX століття
Середня Русь
Дерево, темпера
60,5 × 44,5 × 2,5
Дошка липова з ковчегом
на обох боках. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-395
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Богоматерь
Владимирская.
На обороте: Святитель
Николай Чудотворец
(выносная двусторонняя
икона с рукоятью)
Вторая половина XVI века.
Навершие — конец XIX века
Средняя Русь
Дерево, темпера
60,5 × 44,5 × 2,5
Доска липовая с ковчегом
на обеих сторонах. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-395

The Vladimir Icon of
the Mother of God.
On the reverse: St Nicholas
the Wonderworker (twosided processional icon
with handle)
Second half of the C16th
Header: late C19th
Central Russia
Wood, tempera
60.5 × 44.5 × 2.5
Panel of linden wood with
‘kovcheg’ on both sides.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-395

Опис. Зображення Богоматері поясне. На Її правій руці сидить Немовля Христос. Щокою Він притискається до лику Богоматері; лівою рукою обіймає Її за шию, праву простягає до Її плеча. Ніжки
Немовляти до ступень закриті хітоном; права витягнута, ліва підгорнута так, що видно підошву стопи.
Богоматір вбрана у коричнево-вишневий мафорій
із золотою каймою, що утворює на голові декілька
дрібних складок. На чолі та лівому плечі по одній
зірці. Краї мафорію (біля правої руки й на лівому
плечі) прикрашені золотим орнаментом і бахромою.
Лінії складок тонкі чорні. Туніка та чепець голубуваті.
Христос в оранжеватому хітоні, складки якого вкриті
золотим асистом. Оперезання та клав на правому
плечі темно-сині.
Зворотний бік. Зображення святителя Миколая фронтальне поясне. Правою рукою він благословляє; у зігнутій лівій руці, покритою фелонем
і перекинутим через передпліччя омофором, —
закрите Євангеліє, зображене не вертикально, а з
нахилом. Фелон святителя хрещатий (з рівнокінцевими вохристо-золотими хрестами на червонокоричневому тлі), омофор білий з трьома широкими чорними хрестами. Комір і поруч на правій
руці коричнюваті з білими цятками («жемчужкою»).
На правому рукаві білого підризника дві чорні смуги. Кришка Євангелія коричнева, прикрашена перлами, червоним та синім камінням; обріз червоний,
застібки чорні.
Загальний тон ликів світлий зеленувато-оливковий з мінімальною розробкою об’єму та згладженими переходами від світла до тіней. Невеликі золоті
німби с широкою коричнево-вишневою обвідкою
частково переходять на верхнє поле. Тло й поля
ікони жовтувато-вохристі. Опуш широка червонокоричнева.
Навершя ікони має форму розширеної догори трапеції. На обох його боках зображена вписана у коло композиція «Голгофа» з восьмикінцевим
хрестом, знаряддями страстей і головою Адама.
Справа від «Голгофи» синій шестикрилий серафим,
зліва — червоний шестикрилий херувим.
Написи червоно-коричневі: МР~ / FY~ / lс/. хс/.
/ О~А|ГИОС НИКОЛАЕ . У наверші: l4с/. хс/. , херувимъ ,
серафимъ .
Іконографія. Богоматір Володимирська належить до іконографічного типу «Єлеуси» («Милостивої»), який вирізняється підкреслено ніжним спілкуванням Богоматері та Немовляти, що пригорнулися
одне до одного. Христос, який сидить на руці Богородиці, притискається щокою до Її лику, обіймаючи
однією рукою шию Марії, другу простягаючи до Її
плеча. Одна з ніжок Немовляти зігнута таким чином,
що видно тильний бік ступні. Ця деталь є неодмінною для даного іконографічного ізводу. У візантійському мистецтві подібне зображення набуло поширення в XI столітті. Композиція ікони «Богоматір

Описание. Изображение Богоматери поясное.
На Ее правой руке сидит Младенец Христос. Щекой Он прижимается к лику Богоматери; левой рукой
обнимает Ее шею, правую протягивает к Ее плечу.
Ножки Младенца до ступней закрыты хитоном; правая вытянута, левая поджата так, что видна подошва
стопы. Богоматерь облачена в коричнево-вишневый
мафорий с золотой каймой, образующей на голове
несколько мелких складок. На челе и левом плече
по одной звезде. Края мафория (возле правой руки
и на левом плече) украшены золотым орнаментом
и бахромой. Линии складок тонкие черные. Туника
и чепец голубоватые. Христос в оранжеватом хитоне, складки которого проработаны золотым ассистом.
Опоясание и клав на правом плече темно-синие.
Оборотная сторона. Изображение святителя
Николая фронтальное поясное. Правой рукой он
благословляет; в согнутой левой руке, покровенной
фелонью и переброшенным через предплечье омофором, — закрытое Евангелие, изображенное не
вертикально, а с наклоном. Фелонь святителя крещатая (с равноконечными охристо-золотыми крестами на красно-коричневом фоне), омофор белый
с тремя широкими черными крестами. Ворот и поручь на правой руке коричневатые с белыми точками
(«жемчужкой»). На правом рукаве белого подризника
две черные полосы. Крышка Евангелия коричневая,
украшенная жемчугом, красными и синими каменями;
обрез красный, застежки черные.
Общий тон ликов светлый зеленовато-оливковый
с минимальной разработкой объема и сглаженными переходами от света к теням. Небольшие золотые нимбы с широкой коричнево-вишневой обводкой
частично переходят на верхнее поле. Фон и поля
иконы желтовато-охристые. Опушь широкая краснокоричневая.
Навершие иконы имеет форму расширенной
вверх трапеции. На обеих его сторонах изображена
заключенная в круг композиция «Голгофа» с восьмиконечным крестом, орудиями страстей и главой Адама. Справа от «Голгофы» синий шестикрылый серафим, слева — красный шестикрылый херувим.
Надписи красно-коричневые: МР~ / FY~ / lс/. хс/.
/ О~А|ГИОС НИКОЛАЕ . В навершии: l4с/. хс/. , херувимъ ,
серафимъ .
Иконография. Богоматерь Владимирская относится к иконографическому типу «Елеусы» («Милостивой»), который отличается подчеркнуто нежным
общением прильнувших друг к другу Богоматери
и Младенца. Сидящий на руке Богородицы Христос
прижимается щекой к Ее лику, обнимая одной рукой
шею Марии, другую протягивая к Ее плечу. Одна из
ножек Младенца согнута таким образом, что видна
тыльная сторона ступни. Эта деталь является непременной для данного иконографического извода. В византийском искусстве подобное изображение получило широкое распространение в XI веке. Композиция
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Умиління» («Богоматір Замилування») першої третини XII століття з Константинополя (Каталог ГТГ,
1995, кат. 1, іл. с. 36) вже з середини ХІІ століття
розповсюджується на Русі під найменуванням «Богоматір Володимирська» у зв’язку зі зростанням її
слави як палладіума міста Володимира. На Русі
склалося декілька варіантів іконографії Володимирської Богоматері. Автор твору, який ми розглядаємо, дотримується варіанта, пов’язаного с ім’ям
Андрія Рубльова, який у 1408 році виконав повторення древньої чудотворної ікони. У цьому ізводі,
що набув поширення у XV столітті, руки Богоматері
розташовані на одному рівні, а погляд спрямований
не на того, хто молиться, а на Немовля. Кисть лівої
руки Христа, яка охоплює шию Богоматері, видно,
тоді як в інших варіантах вона не зображується. Збіг
з рубльовським варіантом простежується й у другорядних деталях: видно тільки три пальці лівої руки
Немовляти (в інших варіантах зображуються чотири
або вся кисть), вказівний палець правої руки Христа трохи відставлений (зазвичай пальці зімкнуті),
так само відставлений вказівний палець правої руки
Богоматері, якою Вона підтримує Немовля.
Про історію іконографічного типу «Умиління»
див.: Анисимов, 1983, с. 166–173, 252–258; Лазарев, 1971/1, с. 282–290. Про Миколая Чудотворця
див. Кат. 11, 62.
Про виносні ікони див. Кат. 11.
Схоронність. Втрати авторського живопису
XVI століття (головним чином на одязі святителя,
а також по краях ікони та на її полях) були заповнені правками XIX століття. Тоді ж таки були наведені
й контури фігур. До XIX століття відноситься також
створення навершя ікони.
Реставрація проводилася в 1969 та 1971 роках
у ДНДРМ і в 2006 році у Центрі наукової реставрації та експертизи Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікону
було датовано XVI століттям і віднесено до новгородських пам’яток. В. В. Кириченко вважав її твором
другої половини XVI століття. Н. Є. Мньова, датуючи пам’ятку XVI століттям, вказувала на численні
записи XIX століття. І. О. Іванова, яка також гадала, що ікону було записано в XIX столітті, вважала
місцем її походження Середню Русь. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова датували ікону XIX століттям,
хоча й відзначали древній характер її дошки.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 27;
Сокровища Православия, 2013, с. 28–29.
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иконы «Богоматерь Умиление» первой трети XII века
из Константинополя (Каталог ГТГ, 1995, кат. 1,
ил. с. 36) уже с середины ХІІ века распространяется
на Руси под наименованием «Богоматерь Владимирская» в связи с растущей ее славой как палладиума
города Владимира. На Руси сложилось несколько вариантов иконографии Владимирской Богоматери. Автор рассматриваемого произведения следует варианту, связанному с именем Андрея Рублева, который
в 1408 году выполнил повторение древней чудотворной иконы. В этом изводе, получившем распространение в XV веке, руки Богоматери расположены
на одном уровне, а взгляд направлен не на молящегося, а на Младенца. Кисть левой руки Христа, охватывающей шею Богоматери, видна, тогда как в других
вариантах она не изображается. Совпадение с рублевским вариантом прослеживается и во второстепенных деталях: видны только три пальца левой руки
Младенца (в других вариантах изображаются четыре
или вся кисть), указательный палец правой руки Христа слегка отставлен (обычно пальцы сомкнуты), так
же отставлен указательный палец правой руки Богоматери, которой Она поддерживает Младенца.
Об истории иконографического типа «Умиление» см.: Анисимов, 1983, с. 166–173, 252–258; Лазарев, 1971/1, с. 282–290. О Николае Чудотворце
см. Кат. 11, 62.
О выносных иконах см. Кат. 11.
Сохранность. Утраты авторской живописи
XVI века (главным образом на одежде святителя,
а также по краям иконы и на ее полях) были восполнены правками XIX века. Тогда же были наведены
и контуры фигур. К XIX веку относится также создание навершия иконы.
Реставрация проводилась в 1969 и 1971 годах
в ГНИРМ и в 2006 году в Центре научной реставрации и экспертизы Национального Киево-Печерского
историко-культурного заповедника.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
датирована XVI веком и отнесена к новгородским памятникам. В. В. Кириченко считал ее произведением второй половины XVI века. Н. Е. Мнёва, датируя
памятник XVI веком, указывала на многочисленные
записи XIX века. И. А. Иванова, также находившая
икону записанной в XIX веке, считала местом ее происхождения Среднюю Русь. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова датировали икону XIX веком, хотя и отмечали
древний характер ее доски.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 28–29.

13.
Святитель Василій
Великий;
Різдво Христове;
Пророк Ієремія
(трирядна ікона)
Остання чверть XVI століття
Вологодська провінція (?)
Дерево, темпера. 163 × 37,5
Основа складається з двох
дощок, склеєних по вертикалі. Дошка липова тесана
з трьома окремими ковчегами,
верхній з яких круглий; лузга
полога; шпуги врізні (втрачені):
верхня — однобічна, нижня —
наскрізна. Паволока, левкас.
Інв. Ж-12

Святитель Василий
Великий;
Рождество Христово;
Пророк Иеремия
(трехрядная икона)
Последняя четверть XVI века
Вологодская провинция (?)
Дерево, темпера. 163 × 37,5
Основа состоит из двух досок,
склеенных по вертикали. Доска
липовая тесаная с тремя отдельными ковчегами, верхний из
которых круглый; лузга пологая;
шпонки врезные (утрачены): верхняя — односторонняя, нижняя —
сквозная. Паволока, левкас.
Инв. Ж-12

Опис. Зображення на іконі розташовані у три
яруси. У нижньому ярусі представлений святитель
Василій Великий на повний зріст, повернутий вправо. Його голова злегка нахилена, руки — перед
грудьми: права у молитовному жесті, лівою він тримає закрите Євангеліє з червоним обрізом і жовтим
окладом, прикрашеним камінням і перлами. Святитель вдягнений у білий хрещатий фелон. На білому
омофорі три великих червоно-коричневих хрести:
два біля грудей, один на рівні пояса; біля нижнього
краю омофора дві горизонтальні смуги, над ними —
три кола, розташовані трикутником. Підризник білий
з вертикальними смугами («струменями» або «джерелами») по боках. Єпитрахиль і палиця — жовті
з кистями, прикрашені перлами та камінням (аналогічно декору Євангелія). Позем у два кольори:
внизу темно-коричневий, угорі сірувато-вохристий.
На німбах сусальне золото.
У середньому ярусі розташоване «Різдво Христове». У центрі на червоному ложі, повернутому
узголів’ям вліво, лежить Богоматір у червоно-коричневому мафорії. Обидві Її руки покровенні, права —
під головою; погляд звернений вліво. Перед ложем
стоять три волхви з дарами. За спиною Богоматері
на тлі чорної печери у прямокутних голубих яслах
лежить сповите Немовля Христос. Над Ним схилилися білі віл та осел. Зверху над печерою гора
с двома вершинами. У розщілині між вершинами —
Віфлеємська зірка у розділеному натроє вертикальному промені, спрямованому до печери з вузького
сегмента неба. По боках від вершин, за пагорбами,
стоять два схилених ангели з простягнутими покровенними руками. Зліва внизу на круглому камені сидить, підперши щоку рукою, святий Іосиф. До нього

St Basil the Great;
the Nativity;
the Prophet Jeremiah
(triple icon)
Last quarter of the C16th
Vologda region
Wood, tempera.
163 × 37.5
Linden wood panel, cut,
with three separate ‘kovchegs’
of which the uppermost is
round in shape; shallow luzga;
cut-in battens (missing): the
upper batten was one-sided,
the lower full-width.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-12

Описание. Изображения на иконе расположены
в три яруса. В нижнем ярусе представлен святитель
Василий Великий в рост, повернутый вправо. Его голова слегка наклонена, руки — перед грудью: правая в молитвенном жесте, левой он держит закрытое
Евангелие с красным обрезом и желтым окладом,
украшенным камнями и жемчугом. Святитель облачен в белую крещатую фелонь. На белом омофоре
три больших красно-коричневых креста: два у груди, один на уровне пояса; у нижнего края омофора
две горизонтальные полосы, над ними — три круга,
расположенные треугольником. Подризник белый
с вертикальными полосами («струями» или «источниками») по бокам. Епитрахиль и палица — желтые
с кистями, украшены жемчугом и камнями (аналогично декору Евангелия). Позем в два цвета: внизу темно-коричневый, вверху серовато-охристый. На нимбах сусальное золото.
В среднем ярусе расположено «Рождество Христово». В центре на красном ложе, повернутом изголовьем влево, возлежит Богоматерь в красно-коричневом мафории. Обе Ее руки покровенны, правая — под
головой; взгляд обращен влево. Перед ложем стоят
три волхва с дарами. За спиной Богоматери на фоне
черной пещеры в прямоугольных голубых яслях лежит спеленатый Младенец Христос. Над Ним склонились белые вол и осел. Сверху над пещерой гора
с двумя вершинами. В расщелине между вершинами — Вифлеемская звезда в разделяющемся натрое
вертикальном луче, направленном к пещере из узкого сегмента неба. По сторонам от вершин, за холмами, стоят два склоненных ангела с протянутыми покровенными руками. Слева внизу на круглом камне
сидит, подперев щеку рукой, святой Иосиф. К нему
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наближається зігнутий пастух-старий у милоті з тонким посохом у руці. Справа внизу сцена обмивання
Немовляти: повитуха Саломія сидить на землі, однією рукою тримаючи на своїх колінах Христа, другою пробуючи воду в купелі.
У верхньому ярусі розміщене коло з напівфігурою пророка Ієремії, повернутого вправо. Його
руки перед грудьми. Пророцьким жестом правої
руки він вказує на розгорнутий догори сувій із текстом, який тримає в лівій руці. Пророк вдягнений
у вохристо-жовтий хітон з широкими рукавами, під
ним на грудях видно голубу волосяницю. Німб частково переходить на верхнє поле. Вохрення рожевувате по світло-оливковому санкирю. Тло й поля
густо-сині. Золоті німби мають коричневу обвідку
с «жемчужкою». Кольорова гама складається з неяскравих відтінків червоного, глухуватих вохряних
і зелених тонів у поєднанні з білилом.
Написи. Чорним кольором на тлі над «Різдвом»:
РЖТВО ХВО ; на сувої Ієремії: СЕ БГЪ НАШЪ НЕ
ПРИЛОЖИТСЯ .
Іконографія. Ікона являє собою фрагмент іконостаса, що складався з окремих вертикально орієнтованих частин. Кожна з них ділилася по горизонталі на три яруси відповідно до трьох рядів іконостаса:
деісусного, празникового та пророцького. На даній
іконі деісусному рядові відповідає образ Василія
Великого, празниковому — композиція «Різдво
Христове», пророцькому — зображення Ієремії.
Прийом поєднання на одній дошці зображень, які
відносяться до двох і більше рядів іконостаса, був
характерним для невеликих храмів.
Святитель Василій Великий (Кесарійський)
(329/330–379) — архієпископ Кесарії Каппадокійської, один з отців Церкви, глава так званої НовоНікейської богословської школи, автор чернечих
правил і повчальних творів; один з творців християнської космології та упорядник особливого чинопослідування літургії.
Найдавніший з іконописних образів святителя знаходиться в монастирі великомучениці
Єкатерини на Синаї й датується VII століттям.
У давньоруському мистецтві найбільш раннім є
мозаїчне зображення Василія Великого у Софії
Київській, виконане між 1043 и 1046 роками. Зустрічається його образ і на стулках царських врат
(найдавніша пам’ятка такого роду — з Успенської
церкви погосту Криве на Північній Двіні — датується другою половиною XIII століття, зібрання
ДТГ). З появою високого іконостаса зображення святителя стали включати до деісусного ряду.
Розглядувана ікона характерна саме для такого
типу деісусної композиції. Василій Великий представлений у традиційній іконографії, що склалася
у візантійському та давньоруському мистецтві:
середовік зі смаглявим обличчям, чорним волоссям і бородою з сивиною (білильні лінії на бороді

приближается согбенный пастырь-старик в милоти
с тонким посохом в руке. Справа внизу сцена омовения Младенца: сидящая на земле повитуха Саломея
одной рукой держит на своих коленях Христа, другой
пробует воду в купели.
В верхнем ярусе размещен круг с полуфигурой
пророка Иеремии, повернутого вправо. Его руки перед
грудью. Пророческим жестом правой руки он указывает на развернутый вверх свиток с текстом, который
держит в левой руке. Пророк одет в охристо-желтый
хитон с широкими рукавами, под которым на груди
видна голубая власяница. Нимб частично переходит
на верхнее поле. Охрение розоватое по светло-оливковому санкирю. Фон и поля густо-синие. Золотые
нимбы имеют коричневую обводку с «жемчужкой».
Красочная гамма состоит из неярких оттенков красного, незвучных охряных и зеленых тонов в сочетании с белилами.
Надписи. Черным цветом на фоне над «Рождеством»: РЖТВО ХВО ; на свитке Иеремии: СЕ БГЪ
НАШЪ НЕ ПРИЛОЖИТСЯ .
Иконография. Икона представляет собой фрагмент
иконостаса, состоявшего из отдельных вертикально
ориентированных частей. Каждая из них делилась
по горизонтали на три яруса соответственно трем рядам иконостаса: деисусному, праздничному и пророческому. На данной иконе деисусному ряду соответствует
образ Василия Великого, праздничному — композиция
«Рождество Христово», пророческому — изображение
Иеремии. Прием соединения на одной доске изображений, относящихся к двум и более рядам иконостаса,
был характерен для небольших храмов.
Святитель Василий Великий (Кесарийский)
(329/330–379) — архиепископ Кесарии Каппадокийской, один из отцов Церкви, глава т. н. НовоНикейской богословской школы, автор монашеских
правил и назидательных сочинений; один из создателей христианской космологии и составитель особого
чинопоследования литургии.
Самый ранний из иконописных образов святителя
находится в монастыре великомученицы Екатерины
на Синае и датируется VII веком. В древнерусском
искусстве наиболее ранним является мозаическое
изображение Василия Великого в Софии Киевской,
выполненное между 1043 и 1046 годами. Встречается его образ и на створках царских врат (древнейший памятник такого рода — из Успенской церкви
погоста Кривое на Северной Двине — датируется
второй половиной XIII столетия, собрание ГТГ).
С появлением высокого иконостаса изображение
святителя стали включать в деисусный ряд. Рассматриваемая икона характерна именно для такого типа деисусной композиции. Василий Великий
представлен в традиционной иконографии, сложившейся в византийском и древнерусском искусстве:
средовек со смуглым лицом, черными волосами
и бородой с проседью (белильные разделки бороды
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стерті), у святительському одязі (фелоні та омофорі) з Євангелієм у руці.
Пам’ятка має іконографічний аналог — образ
Василія Великого з Покровського собору Покровського Глушицького монастиря (кінець XV — початок XVI століття; інв. № 7891), що зберігається
у Вологодському державному історико-архітектурному та художньому музеї-заповіднику. За спостереженнями О. С. Преображенського, він має ряд
особливостей, які вказують на переробку традиційної іконографії: постать святителя менш статична,
ніж у більшості подібних творів: складки підризника
підкреслюють рух правої ноги, палиця зображена
із загнутим краєм. Такі самі деталі бачимо на іконі, яку ми розглядаємо. Щоправда, на відміну від
аналогічної, де частина Євангелія прихована омофором, тут його видно повністю (Иконы Вологды,
2007, с. 214).
Різдво Христове — одне з головних християнських свят, встановлене на згадку про чудесне
народження Ісуса Христа від Діви Марії. Літературними джерелами іконографії є два канонічних
Євангелія (Мф. 1:25 – 2:1–12; Лк. 2:1–20), апокрифічне Протоєвангеліє Якова та деякі богослужбові
тексти. Дана композиція належить до одного з поширених у руському іконописі типів «Різдва Христового», в якому Богоматір напівлежить на одрі, повернутому узголів’ям вліво, а Її погляд спрямований
не на Немовля, а на Іосифа, що сидить у задумі.
Старого, який стоїть перед святим Іосифом, тлумачать по-різному — то як спокусника, що змушує
сумніватися в непорочності Богоматері, то як пастуха, що розвіює сумніви. Набір сюжетних елементів
композиції обмежений: тут, зокрема, відсутнє зображення пастухів, що зустрічається нерідко. «Різдво
Христове» було обов’язковим сюжетом празникового ряду давньоруського іконостаса. Про іконографію
сюжету див.: Покровский, 2001, с. 138–190; Millet,
1916, p. 93–169; Onasch, 1961, S. 357–358, 360–
361, 370–371; Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, с. 106;
Kirschbaum, 1970, S. 86–120; Смирнова, Лаурина,
Гордиенко 1982, с. 232–233.
Ієремія (VII–VI ст. до Р. Х.) — другий з чотирьох
великих ветхозавітних пророків (поряд з Ісайею,
Ієзекіїлем і Даниїлом). Звершував своє служіння за ізраїльського царя Іосії та чотирьох його наступників. Основна спрямованість пророцтв Ієремії
пов’язана с викриттям неправедності народу Ізраїлевого та закликом до відновлення його колишнього
благочестя й святості. За передречення юдеям лихоліть і спустошувальної війни Ієремію було побито
камінням. Текст, відтворений на сувої в його руці, є
цитатою з ветхозавітної книги Варуха: «Се Бог наш,
не приложится ин к Нему» (Вар. 3:36). У сучасному варіанті церковнослов’янської Біблії друга половина цієї фрази звучить інакше: «...не вменится ин
к Нему», в російському синодальному перекладі:
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стерты), в святительских одеждах (фелони и омофоре) с Евангелием в руке.
Памятник имеет иконографический аналог — образ Василия Великого из Покровского собора Покровского Глушицкого монастыря (конец XV — начало
XVI века; инв. № 7891), хранящийся в Вологодском
государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. По наблюдениям
А. С. Преображенского, он имеет ряд особенностей,
указывающих на переработку традиционной иконографии: фигура святителя менее статична, чем
в большинстве подобных произведений: складки подризника подчеркивают движение правой ноги, палица
изображена с загнутым краем. Такие же детали отмечаем и на рассматриваемой иконе. Правда, в отличие
от аналогичной, где часть Евангелия скрыта омофором, здесь оно видно полностью (Иконы Вологды,
2007, с. 214).
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в воспоминание
о чудесном рождении Иисуса Христа от Девы Марии.
Литературными источниками иконографии являются два канонических Евангелия (Мф. 1:25 — 2:1–12;
Лк. 2:1–20), апокрифическое Протоевангелие Иакова
и некоторые богослужебные тексты. Данная композиция принадлежит к одному из распространенных
в русской иконописи типов «Рождества Христова»,
в котором Богоматерь полулежит на ложе, повернутом
изголовьем влево, а Ее взгляд направлен не на Младенца, но на задумчиво сидящего Иосифа. Стоящий
перед святым Иосифом старик толкуется по-разному — то как искуситель, заставляющий сомневаться
в непорочности Богоматери, то как пастырь, рассеивающий сомнения. Набор сюжетных элементов композиции ограничен: здесь, в частности, отсутствует нередко встречающееся изображение пастухов.
«Рождество Христово» было обязательным сюжетом
праздничного ряда древнерусского иконостаса. Об
иконографии сюжета см.: Покровский, 2001, с. 138–
190; Millet, 1916, p. 93–169; Onasch, 1961, S. 357–
358, 360–361, 370–371; Антонова, Мнёва, 1963, т. 1,
с. 106; Kirschbaum, 1970, S. 86–120; Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982, с. 232–233.
Иеремия (VII–VI вв. до Р. Х.) — второй из четырех
великих ветхозаветных пророков (наряду с Исаией,
Иезекиилем и Даниилом). Совершал свое служение
при израильском царе Иосии и четырех его преемниках. Основная направленность пророчеств Иеремии
связана с обличением неправедности народа Израилева и призывом к восстановлению его былого благочестия и святости. За предречение иудеям бедствий
и опустошительной войны Иеремия был побит камнями. Текст, воспроизведенный на свитке в его руке,
является цитатой из ветхозаветной книги Варуха:
«Се Бог наш, не приложится ин к Нему» (Вар. 3:36).
В современном варианте церковнославянской Библии вторая половина этой фразы выглядит иначе:

«...никто другой не сравнится с Ним», а в українських перекладах Івана Огієнка та Івана Хоменка:
«...ніхто Йому не рівний». У грецькому перекладі
Біблії Книга Варуха складає заключну главу Книги
пророка Ієремії, оскільки Варух — друг і переписувач Ієремії — занотовував одкровення пророка під
час його перебування у в’язниці. Наведені на іконі
слова належать до пророцтва Ієремії, яке читається за богослужінням напередодні свята Різдва Христового. Цим може пояснюватися суміщення образа
Ієремії с сюжетом «Різдва».
Схоронність. По всій довжині порушено склейку дощок. Обидві частини мають тангенціальний
вигин. По краю лузги середньосітчастий кракелюр.
Сильна потертість авторського шару. Численні тонування та прописи по втратах фарбового шару.
Вставки з реконструкцією живопису по стику дощок.
Дошка знизу обпилена, частина фігури Василія Великого втрачена, його ноги і позем реконструйовані.
Обвідка німба святителя, китички на палиці та омофорі прописані при пізньому поновленні.
Реставрація проводилася в 1944 році у ДНДРМ.
У 1957-му реставрувалася В. О. Кириковим у КМРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею вважалася пам’яткою північного іконопису XVI століття.
Н. Є. Мньова відносила твір до північних ікон середини XVI століття. На думку В. В. Кириченка, вона
могла бути написана в кінці XVI або на початку XVII
століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова пов’язували їкону з вологодською провінцією XVII століття.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 32;
Сокровища Православия, 2013, с. 44–45.

«...не вменится ин к Нему», а в русском синодальном переводе: «...никто другой не сравнится с Ним».
В греческом переводе Библии Книга Варуха составляет заключительную главу Книги пророка Иеремии,
поскольку Варух был другом и писцом Иеремии, записывавшим откровения пророка во время его пребывания в темнице. Приведенные на иконе слова
относятся к пророчеству Иеремии, читаемому за богослужением накануне праздника Рождества Христова. Этим может объясняться совмещение образа
Иеремии с сюжетом «Рождества».
Сохранность. По всей длине нарушена склейка досок. Обе части имеют тангенциальный изгиб.
По краю лузги среднесетчатый кракелюр. Сильная
потертость авторского слоя. Многочисленные тонировки и прописи по утратам красочного слоя. Вставки с реконструкцией живописи по стыку досок. Доска
снизу опилена, часть фигуры Василия Великого утрачена; его ноги и позем реконструированы. Обводка
нимба святителя, красные кисти на палице и омофоре прописаны при позднем поновлении.
Реставрация проводилась в 1944 году в ГНИРМ.
В 1957-м реставрировалась В. О. Кириковым в КМРИ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей считалась
памятником русской северной иконописи XVI века.
Н. Е. Мнёва относила произведение к северным иконам середины XVI века. По мнению В. В. Кириченко,
оно могло быть написано в конце XVI или начале XVII
века. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова связывали икону
с вологодской провинцией XVII века.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 32; Сокровища Православия, 2013, с .44–45.
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14.
Ілія Пророк у пустелі
ХVI століття (?)
Північ Росії
Дерево, темпера
29,8 × 26,4 × 2,7
Дошка з ковчегом, шпуги врізні
зустрічні. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-1490

Илия Пророк в пустыне
ХVI век (?)
Русский Север
Дерево, темпера
29,8 × 26,4 × 2,7
Доска с ковчегом, шпонки
врезные встречные. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-1490

Опис. Пророк Ілія сидить на невеликому круглому коричневому камені біля входу до чорної печери. Лівою рукою він підпирає щоку, у правій тримає
короткий тонкий посох. Одяг пророка складається
з коричнювато-оливкового хітона й темно-коричневої
милоті. На шиї — білий плат з подвійними чорними
рисочками; голова не покрита; на ногах сандалії. Ілія
дивиться просто перед собою на маленького чорного ворона, що підлітає до нього. Внизу, біля ніг пророка, темно-синій річковий потік. Гірки світло-вохристі
з прямокутними лещадками та круглими «п’яточками». Де-не-де серед гірок і на березі потоку зображені чорні травинки й квіти. Тло білясте, німб вохристо-коричнюватий, поля коричневі, опуш чорна.
Написи. На тлі зліва від німба темно-коричневим
кольором: ПрР. IЛЬЯ .
Іконографія. Ілія — один з ветхозавітних пророків, що прославився своїм аскетичним життям
і боротьбою з поганським многобожжям; його шанування було широко розповсюджене у Давній Русі.
Основою даного іконографічного ізводу послужив
біблійний текст про годування пророка в пустелі вороном (3 Цар. [у І. Огієнка 1 Цар.] 17:6–7) під час
трирічної засухи й голоду. Зображення Ілії, який сидить на камені перед печерою біля річкового потоку,
були дуже поширені. Вони могли бути самостійними
сюжетами або входити до складу житійних ікон пророка (див. Кат. 10). Особливістю іконографії даної
пам’ятки є те, що Ілія дивиться перед собою, а не
оглядається назад.
Схоронність. Ікона потерта. Поля під записом
з крупними втратами фарбового шару. По краю
лузги на полях отвори від цвяхів окладу, що закривав поля ікони (деякі цвяхи збереглися). Біля німба
два отвори від цвяхів, які кріпили вінець.
Реставрація проводилася в 1971 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1970 році за рішенням Київського обласного суду. Перед надходженням до музею ікона належала Я. І. Михальову.
Атрибуція. На думку В. В. Кириченка, ікону можна віднести до народних примітивів XVII століття,
що мають північне походження. З такою атрибуцією
були згодні Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 34.
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The Prophet Elijah
in the Wilderness
C16th (?)
North Russia
Wood, tempera. 29.8 × 26.4 × 2.7
Panel with ‘kovcheg’, latitudinal
cut-in battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-1490

Описание. Пророк Илия сидит на небольшом
круглом коричневом камне у входа в черную пещеру. Левой рукой он подпирает щеку, в правой держит
короткий тонкий посох. Одежда пророка состоит из
коричневато-оливкового хитона и темно-коричневой
милоти. На шее — белый плат с двойными черными
черточками; голова не покрыта; на ногах сандалии.
Илия смотрит прямо перед собой на подлетающего
к нему маленького черного ворона. Внизу, у ног пророка, темно-синий речной поток. Горки светло-охристые
с прямоугольными лещадками и круглыми «пяточками». Кое-где среди горок и на берегу потока изображены черные травинки и цветы. Фон белесый, нимб охристо-коричневатый, поля коричневые, опушь черная.
Надписи. На фоне слева от нимба темнокоричневым цветом: ПрР. IЛЬЯ .
Иконография. Илия — один из ветхозаветных
пророков, прославившийся своей аскетической жизнью и борьбой с языческим многобожием; его почитание было широко распространено в Древней Руси.
Основой данного иконографического извода послужил библейский текст о кормлении пророка в пустыне вороном (3 Цар. 17:6–7) во время трехлетней засухи и голода. Изображения сидящего на камне перед
пещерой возле речного потока Илии имели широкое
распространение. Они могли быть самостоятельными сюжетами или входить в состав житийных икон
пророка (см. Кат. 10). Особенностью иконографии
данного памятника является то, что Илия смотрит перед собой, а не оглядывается назад.
Сохранность. Икона потерта. Поля под записью
с крупными утратами красочного слоя. По краю лузги
на полях отверстия от гвоздей оклада, закрывавшего
поля иконы (некоторые гвозди сохранились). У нимба
два отверстия от гвоздей, крепивших венец.
Реставрация проводилась в 1971 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1970 году по решению Киевского
областного суда. До поступления в музей икона принадлежала Я. И. Михалеву.
Атрибуция. По мнению В. В. Кириченко, икону
можно отнести к народным примитивам северного
письма XVII века. С такой атрибуцией были согласны
Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 34.

15.
Богоматір Грузинська
XVI століття (в основі),
записи XIX століття
Новгород
Дерево, темпера. 107 × 74,5
Дошка липова з ковчегом
на обох боках. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-371

Богоматерь Грузинская
XVI век (в основе),
записи XIX века
Новгород
Дерево, темпера. 107 × 74,5
Доска липовая с ковчегом
на обеих сторонах. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-371

Опис. Зображення Богоматері поясне. На Її правій руці сидить Немовля Христос, на якого Вона
вказує лівою рукою. Голова Богоматері дещо нахилена до Немовляти, погляд спрямований на глядача. Христос дивиться на Богоматір, трохи піднявши
в лівій руці сувій, а праву затиснувши в кулак перед
грудьми. Ніжки Немовляти схрещені; права витягнута, ліва, з піднятим коліном, підгорнута. Мафорій Богоматері коричневий із зеленою підкладкою.
Чепець і туніка голубувато-зелені. Мафорій і туніка
прикрашені вохристою каймою із золотими смугами, доповненими над лівою рукою золотим орнаментом і бахромою. На лівому плечі Богородиці
золота зірка. Хітон Христа зеленувато-оливковий
з білим клавом на правому плечі та білим поясом.
Вохристий гіматій рясно вкритий золотим асистом
за формою складок. Вохрення білильне з різкими
движками по темно-коричневому санкирю. Німби
золоті з канфаренним орнаментом: у Богоматері —
у вигляді сітки з пелюсток, у Христа — у вигляді клітинок с цятками. Тло й поля золоті.
Написи на лицьовому боці не збереглися.
На звороті по центру грубо продряпано крупними
літерами пізній напис: [...] ПЕТРУ СМАЛЕНЪСКУ
АДЕИТРОЮ НАПИСАТЬ ПО РИСУНЪКУ ПОД
РИЗУ КРАСКУ ЦВЕТА ПОДНЕБЕСЦЫ ВЕНЬЦЫ
ПОЗОЛОТУ ПРИ [...] ЛИЦЫ [...] 5 Р СЕ. Судячи
з тексту, стару ікону з погано збереженим зображенням збиралися використати для поновлення або
написання нового образу. Такі написи XIX століття
із зазначенням сюжету, імені замовника, місця його
помешкання та вартості роботи (тут — 5 карбованців сріблом) зустрічаються на зворотному боці ікон,
які віддавали офеням для передання до найближчого іконописного центру, де й виконувалося замовлення. Готову ікону забирав або той-таки офеня при
наступному відвіданні майстерні, або сам замовник.
У другому випадку в його присутності на іконній дошці продряпувався напис, схожий на сучасну квитанцію, — з особистими даними власника та зазначенням ціни за роботу. Оскільки ці написи носили
робочий характер, виконувалися вони досить недбало, містили недописані слова й помилки. Цілком
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The Icon of the Mother
of God of Georgia
C16th (base),
C19th overpainted. Novgorod
Wood, tempera. 107 × 74.5
Panel of linden wood with
‘kovcheg’ on both sides.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-371

Описание. Изображение Богоматери поясное.
На Ее правой руке сидит Младенец Христос, на которого Она указывает левой рукой. Голова Богоматери слегка склонена к Младенцу, взгляд направлен
на зрителя. Христос взирает на Богоматерь, приподняв в левой руке свиток, а правую зажав в кулак
перед грудью. Ножки Младенца скрещены; правая
вытянута, левая, с приподнятым коленом, поджата.
Мафорий Богоматери коричневый с зеленой подкладкой. Чепец и туника голубовато-зеленые. Мафорий и туника украшены охристой каймой с золотыми
полосами, дополненными над левой рукой золотым
орнаментом и бахромой. На левом плече Богородицы
золотая звезда. Хитон Христа зеленовато-оливковый
с белым клавом на правом плече и белым поясом.
Охристый гиматий обильно покрыт золотым ассистом
по форме складок. Охрение белильное с резкими
движками по темно-коричневому санкирю. Нимбы золотые с канфаренным орнаментом: у Богоматери —
в виде сетки из лепестков, у Христа — в виде клеток
с точками. Фон и поля золотые.
Надписи на лицевой стороне не сохранились.
На обороте по центру грубо процарапана крупными
буквами поздняя надпись: [...] ПЕТРУ СМАЛЕНЪСКУ АДЕИТРОЮ НАПИСАТЬ ПО РИСУНЪКУ ПОД
РИЗУ КРАСКУ ЦВЕТА ПОДНЕБЕСЦЫ ВЕНЬЦЫ ПОЗОЛОТУ ПРИ [...] ЛИЦЫ [...] 5 Р СЕ. Судя по тексту,
старую икону с плохо сохранившимся изображением
собирались использовать для поновления или написания нового образа. Такие надписи XIX века с указанием сюжета, имени заказчика, места его жительства
и стоимости работы (здесь — 5 рублей серебром)
встречаются на оборотной стороне икон, которые отдавались офеням для передачи в ближайший иконописный центр, где и выполнялся заказ. Готовую икону
забирал либо тот же офеня при последующем посещении мастерской, либо сам заказчик. Во втором
случае в его присутствии на иконной доске процарапывалась надпись, напоминающая современную
квитанцию, — с личными данными владельца и указанием цены за работу. Поскольку эти надписи носили рабочий характер, выполнялись они достаточно
небрежно, содержали недописанные слова и ошибки.

можливо, що їх форма була традиційною, і побутували вони не тільки у XIX столітті, а й раніше. Відтворення подібних написів див.: Народная икона,
1984.
Іконографія. Композиція близька одночасно
до двох ізводів ікон Богоматері — «Грузинської»
та «Єрусалимської», відмітними ознаками яких є
широко відкритий на грудях Богородиці мафорій
з характерним рисунком симетричних складок, його
яскрава кольорова підкладка й підгорнута ніжка Немовляти з помітно піднятим коліном. Зображення
в цих ізводах майже дзеркально повторюють одне
одне й відрізняються розташуванням фігури Христа,
який в одному випадку сидить на лівій руці Богоматері, а в другому — на правій, а також положенням
Його рук, що зумовлено традицією благословення
правою рукою.
Дана пам’ятка має суттєву погрішність іконографії. Права рука Немовляти замість традиційного
жесту благословення стиснута в кулак. Подібна помилка могла виникнути у разі створення художником композиції за допомогою дзеркального прорису без використання іконного зразка. Відтворюючи
композицію Богоматері Грузинської, в оригіналі якої
Немовля розташоване праворуч від глядача, іконописець сприйняв дзеркальний прорис як точний
взірець. Через це трохи піднята в благословенні
рука Христа вийшла лівою, а у правій опущеній руці
опинився сувій. Помилка була помічена, імовірно,
тільки по закінченні роботи. Щоб не переписувати
обидві руки й обмежитися мінімумом виправлень,
іконописець обрав компроміс. Сувій, що опинився
у правій руці, було зчищено (залишки його контуру
трохи видно й досі) і дописано в ліву руку з майже непомітною зміною положення пальців, однак
права рука залишилася стисненою в кулак. Подібна іконографічна помилка робить даний твір свого
роду унікальним.
Ізвод Грузинської ікони Божої Матері належить
до найдавнішого іконографічного типу. Найменування «Грузинська» закріпилося за цим варіантом
Одигітрії порівняно пізно (у XVII–XVIII століттях),
після того як у Росії з’явився один із знаменитих
списків цього ізводу. Про нього відомо таке: коли
шах Аббас завоював Грузію, перси захопили багато святинь, у тім числі ризу Господню та чудотворну
ікону Богоматері. Ризу шах згодом підніс у дар патріархові Московському Філарету, а ікона Богоматері була в 1625 році викуплена у персів Стефаном
Лазаревим, прикажчиком ярославського купця Григорія Литкіна, який перебував у Персії у торговельних справах. По воротті Стефана на батьківщину
в 1629 році ікону помістили в Красногорський монастир Архангельської губернії, де вона прославилася багатьма чудесами. У 1658 році за указом царя
та благословенням патріарха Никона їй було встановлено особливе святкування.
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Вполне возможно, что их форма была традиционной,
и бытовали они не только в XIX веке, но и раньше.
Воспроизведение подобных надписей см.: Народная
икона, 1984.
Иконография. Композиция близка одновременно двум изводам икон Богоматери — «Грузинской»
и «Иерусалимской», отличительными признаками которых являются широко открытый на груди Богородицы мафорий с характерным рисунком симметричных
складок, его яркая цветная подкладка и поджатая
ножка Младенца с заметно приподнятым коленом.
Изображения в этих изводах почти зеркально повторяют друг друга и отличаются расположением фигуры Христа, который в одном случае сидит на левой
руке Богоматери, а в другом — на правой, а также положением Его рук, что обусловлено традицией благословения правой рукой.
Данный памятник имеет существенную погрешность
иконографии. Правая рука Младенца вместо традиционного жеста благословения сжата в кулак. Подобная
ошибка могла возникнуть из-за создания художником
композиции с помощью зеркальной прориси без использования иконного образца. Воспроизводя композицию Богоматери Грузинской, в оригинале которой
Младенец располагается справа от зрителя, иконописец воспринял зеркальную прорись как точный образец. Из-за этого приподнятая, благословляющая рука
Христа получилась левой, а в правой опущенной руке
оказался свиток. Ошибка была замечена, вероятно,
только по окончании работы. Чтобы не переписывать
обе руки и ограничиться минимумом исправлений, иконописец выбрал компромисс. Свиток, находившийся
в правой руке, был счищен (остатки его контура слегка просматриваются и сейчас) и дописан в левую руку
с почти незаметным изменением положения пальцев,
однако правая рука осталась сжатой в кулак. Редкий
случай подобной иконографической ошибки делает
данное произведение своего рода уникальным.
Извод Грузинской иконы Божией Матери относится к древнейшему иконографическому типу.
Наименование «Грузинская» закрепилось за этим
вариантом Одигитрии сравнительно поздно (в XVII–
XVIII веках), после того как в России появился один
из знаменитых списков этого извода. О нем известно
следующее: когда шах Аббас завоевал Грузию, персы захватили много святынь, в том числе ризу Господню и чудотворную икону Богоматери. Ризу шах
впоследствии поднес в дар патриарху Московскому
Филарету, а икона Богоматери была в 1625 году выкуплена у персов Стефаном Лазаревым, приказчиком
ярославского купца Григория Лыткина, находившимся в Персии по торговым делам. По возвращении
Стефана на родину в 1629 году икону поместили
в Красногорский монастырь Архангельской губернии,
где она прославилась многими чудесами. В 1658 году
по указу царя и благословению патриарха Никона ей
было установлено особое празднество.

Схоронність. Середник ікони являє собою врізок, здубльований на нову основу з надставленими
й заґрунтованими полями. Надставлені також низ
і бічні частини середника. Доличне сильно потерте й прописане. Живопис на бічних вставках аналогічний середнику. Лики значною мірою втрачені та майже цілком прописані. На чолі Богоматері
збереглася ділянка первісного живопису. На лівому
плечі помітні залишки шару попереднього живопису
мафорію коричнюватого тону. Золото тла збереглося фрагментарно. Поновлень було як мінімум два:
перше — майже суцільне; до другого відносяться
грубі записи по стику дощок. Практично втрачений оригінал XVI століття було повністю записано
у XIX столітті, можливо, старообрядцями. Сліди останніх поновлень видно у новому асисті на одязі Немовляти, в усіх золотих прикрасах мафорію, в усіх
контурах, у доповненні живопису, викликаному надставленням дошки. Орнаментація німба, можливо,
авторська (прошкрябування по вологому).
Реставрація проводилася в 1955 році у ДНДРМ.
У 1957-му реставрована В. О. Кириковим у КМРМ,
у 1970-му — Н. П. Демидчук у ДНДРМ, у 1972-му —
В. В. Кириченком у КМРМ.
Надходження. У 1945 році з Московської державної закупівельної комісії при Комітеті у справах
мистецтва.
Атрибуція. При надходженні до музею була віднесена до творів московського письма кінця XVI —
початку XVII століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали, що в основі ікони, яка має пізні
прописи, у тім числі XIX століття, лежить живопис
кінця XV — початку XVI століття. Н. Є. Мньова відносила ікону до новгородських пам’яток XV століття.
Г. М. Трифонова новгородське походження ікони заперечувала, а у І. О. Кочеткова приналежність її до
Новгорода не викликала сумнівів. Новгородські риси
в іконі знаходив і В. В. Кириченко, датуючи її XVI століттям. На користь такого датування висловлювалися також І. О. Іванова та Т. О. Ананьєва. На думку
С. І. Голубєва, оригінал XVI століття був майже повністю втрачений і записаний у XIX столітті.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 27; Левченко, 2009/1; Левченко, 2009/2; Сокровища Православия, 2013, с. 30–31.

Сохранность. Средник иконы является врезком,
сдублированным на новую основу c надставленными и загрунтованными полями. Надставлены также
низ и боковые части средника. Доличное сильно потерто и прописано. Живопись на боковых вставках
аналогична среднику. Лики в значительной степени
утрачены и почти сплошь прописаны. На челе Богоматери сохранился участок первоначальной живописи. На левом плече заметны остатки нижележащей
живописи мафория коричневатого тона. Золото фона
сохранилось фрагментарно. Поновлений было как
минимум два: первое — почти сплошное; ко второму
относятся грубые записи по стыку досок. Практически
утраченный оригинал XVI века был сплошь записан
в XIX веке, возможно, старообрядцами. Следы последних поновлений видны в новом ассисте на одеждах Младенца, во всех золотых украшениях мафория, в прописи всех контуров, в дополнении живописи,
вызванном надставлением доски. Орнаментация нимба, возможно, авторская (графление по сырому).
Реставрация проводилась в 1955 году в ГНИРМ.
В 1957-м реставрирована В. О. Кириковым в КМРИ,
в 1970-м — Н. П. Демидчук в ГНИРМ, в 1972 —
В. В. Кириченко в КМРИ.
Поступление. В 1945 году из Московской государственной закупочной комиссии при Комитете по делам искусства.
Атрибуция. При поступлении в музей была отнесена к произведениям московского письма конца
XVI — начала XVII века. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова считали, что в основе иконы, имеющей поздние
прописи, в том числе XIX века, лежит живопись конца
XV — начала XVI века. Н. Е. Мнёва относила икону
к новгородским памятникам XV века. А. Н. Трифонова новгородское происхождение иконы отрицала,
а у И. А. Кочеткова принадлежность ее к Новгороду
не вызывала сомнений. Новгородские черты в иконе
находил и В. В. Кириченко, датировавший ее XVI веком. В пользу такой датировки высказывались также
И. А. Иванова и Т. А. Ананьева. По мнению С. И. Голубева, оригинал XVI века был почти полностью утрачен и записан в XIX веке.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 27; Левченко, 2009/1; Левченко, 2009/2; Сокровища Православия, 2013, с. 30–31.
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16.
Богоматір Тихвінська,
з празниками
та вибраними святими
Кінець XVI — початок XVII століття
Новгород
Дерево, темпера
137 × 108 × 3,2 (у каталозі
виставки — 142 × 112)
Дошка липова з трьох частин
з ковчегами однакової глибини;
шпуги врізні наскрізні поперечні; внутрішні торці мають по два
дерев’яних штиря. Паволока,
левкас. Зворот дошки пофарбовано темно-коричневою фарбою.
Після реставрації ікону поміщено
у новий липовий кіот.
Інв. Ж-359

Богоматерь Тихвинская,
с праздниками
и избранными святыми
Конец XVI — начало XVII века
Новгород
Дерево, темпера
137 × 108 × 3,2 (в каталоге
выставки — 142 × 112)
Доска липовая из трех частей
с ковчегами одинаковой глубины;
шпонки врезные сквозные поперечные; внутренние торцы имеют по два деревянных штыря.
Паволока, левкас. Оборот доски
окрашен темно-коричневой краской. После реставрации икона
помещена в новый липовый киот.
Инв. Ж-359

Опис. У середнику — поясне зображення Богоматері с Немовлям Христом, який сидить на Її лівій
руці. Права рука Богоматері звернута до Сина в молитовному жесті, голова дещо схилена до лівого
плеча, погляд спрямований на глядача. Христос позирає на Богоматір, трохи піднявши праву руку з жестом двоперстного благословення; у лівій, опущеній
на коліно, руці — сувій. Права нога Немовляти з оголеною стопою підгорнута під ліве коліно. Мафорій
Богоматері червонувато-коричневий із золотистою
каймою та бахромою на правому плечі; чепець і туніка сині. На чолі та плечах три зірки. Хітон Христа
оранжевий із золотим асистом. Обвідка німбів тонка
червонувато-коричнева з легким притіненням; німб
Богоматері частково переходить на верхнє поле.
Тло й поля оливково-вохристі.
У першому (зовнішньому) ковчегу розміщені
24 клейма зі святами та сценами з життя Богоматері.
1. Благовіщення. Богоматір стоїть на невисокому підніжжі. В опущеній лівій руці — червона пряжа,
нить якої Вона притримує правою рукою, піднятою
до підборіддя. Архангел Гавриїл з опущеними крилами робить крок назустріч Богоматері, простягаючи до Неї руку з жестом благословення; у його лівій
руці посох.
2. Різдво Христове. Богоматір лежить на червоному ложі, повернувши голову вліво. За Нею
на тлі печери — ясла із сповитим Немовлям Христом. Біля узголів’я Немовляти віл та осел, біля
ніг — ангел з покровенними руками. Зліва внизу —
святий Іосиф, який сидить біля печери, перед ним
стоїть зігнутий пастух; справа — сцена купання
Немовляти.
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The Tikhvin Icon of the
Mother of God, with
Feasts and Selected Saints
Late C16th or early C17th.
Novgorod
Wood, tempera. 137 × 108 × 3.2
(in the exhibition catalogue
142 × 112)
Panel of linden wood in three
parts with ‘kovchegs’ of equal
depth; full-width cut-in transverse
battens; inner blocks each have
two wooden pins. Pavoloka,
gesso. The reverse of the panel
is painted in dark brown. The icon
was placed in a new linden-wood
case after restoration.
Inv. Ж-359

Описание. В среднике — поясное изображение
Богоматери с Младенцем Христом, сидящим на Ее
левой руке. Правая рука Богоматери обращена
к Сыну в молитвенном жесте, голова чуть склонена
к левому плечу, вгляд направлен на зрителя. Христос
взирает на Богоматерь, приподняв правую руку с жестом двуперстного благословения; в левой, опущенной на колено, руке — свиток. Правая нога Младенца с обнаженной стопой поджата под левое колено.
Мафорий Богоматери красновато-коричневый с золотистой каймой и бахромой на правом плече; чепец
и туника синие. На челе и плечах три звезды. Хитон Христа оранжевый с золотым ассистом. Обводка нимбов тонкая красновато-коричневая с легким
притенением; нимб Богоматери частично переходит
на верхнее поле. Фон и поля оливково-охристые.
В первом (внешнем) ковчеге размещены 24 клейма с праздниками и сценами из жизни Богоматери.
1. Благовещение. Богоматерь стоит на невысоком
подножии. В опущенной левой руке — красная пряжа,
нить которой Она придерживает правой рукой, поднятой к подбородку. Архангел Гавриил с опущенными
крыльями делает шаг навстречу Богоматери, протягивая к Ней руку с жестом благословения; в его левой
руке посох.
2. Рождество Христово. Богоматерь возлежит
на красном ложе, повернув голову влево. За Ней
на фоне пещеры — ясли с запеленатым Младенцем
Христом. У изголовья Младенца вол и осел, у ног —
ангел с покровенными руками. Слева внизу — сидящий у пещеры святой Иосиф, перед которым стоит
согбенный пастырь; справа — сцена купания Младенца.

3. Стрітення. Справа на невисокому підніжжі
стоїть Симеон Богоприємець із Немовлям Христом
на покровенних руках. Немовля благословляє Богоматір, яка простягає до Нього покровенні руки.
За спиною Богоматері — святий Іосиф, який тримає
двох голубиних пташат. Позаду Іосифа пророчиця
Анна. На другому плані, між Богоматір’ю та Симеоном, — ківорій та червоний престол.
4. Богоявлення (Хрещення). Оголений Христос
стоїть на тлі вод Йордану, злегка схрестивши ноги.
Його ліва рука прикриває наготу, права трохи піднята з жестом благословення. Зліва на березі — Іоанн
Предтеча, який торкається правою рукою голови
Христа. На протилежному березі три ангели з покровенними руками.
5. Воскрешення Лазаря. Благословляючий Христос широкою ходою наближається до Лазаря в білих пеленах, який вийшов з печери. За чудом спостерігають юдеї, які стоять між Христом і Лазарем,
та апостоли, зображені позаду Христа.
6. Вхід до Єрусалима. Благословляючий Христос
їде на ослі, опустивши ноги на його лівий бік. Назустріч Христу з міських воріт, вітаючи Його, виходять
юдеї. За Христом ідуть апостоли. На другому плані
за ними — висока гора й похилене дерево. Над стінами Єрусалима височать будівлі.
7. Преображення. Угорі на трьох гірських вершинах стоять: у центрі — благословляючий Христос
у білому одязі, справа — пророк Мойсей зі скрижалями в руках, зліва — пророк Ілія. Христос зображений у сяйві у вигляді семикінцевої зірки на тлі
«кола слави», яке частково охоплює фігури пророків. Унизу три апостоли: зліва — Петро, який дивиться на Христа, у центрі — Іоанн, який відвертається,
справа — Яків, який упав горілиць.
8. Омовіння ніг. Двома горизонтальними рядами,
один над одним, сидять апостоли. Христос, стоячи
з рушником у руках, отирає ногу Петрові, який сидить першим у верхньому ряду і на знак подиву підносить палець до лоба. Зображення в цьому сюжеті
одинадцяти апостолів замість дванадцяти є іконографічною рідкістю. Зміна числа учнів могла бути
помилкою іконописця або ж свідомим виключенням
з цієї сцени Іуди.
9. Розп’яття. На восьмикінцевому хресті — напівоголений Христос з похиленою на праве плече
головою. Зліва Богоматір і Марія Магдалина (?);
справа Іоанн Богослов і сотник Лонгин. Під хрестом
гірка та печера з черепом Адама. На другому плані
зубчаста єрусалимська стіна.
10. Зняття з Хреста. Іосиф Аримафейський
опускає зігнуте дугою тіло Христа. Богоматір, яка
стоїть зліва, підтримує голову Ісуса, цілуючи Його
лик. Іоанн Богослов, який опустився на одне коліно,
обценьками витягає цвяхи з ніг Христа. Справа стоїть Марія Магдалина (?). На другому плані, за гіркою, єрусалимська стіна.
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3. Сретение. Справа на невысоком подножии
стоит Симеон Богоприимец с Младенцем Христом
на покровенных руках. Младенец благословляет Богоматерь, простирающую к Нему покровенные руки.
За спиной Богоматери — святой Иосиф, держащий
двух голубиных птенцов. Позади Иосифа пророчица
Анна. На втором плане, между Богоматерью и Симеоном, — киворий и красный престол.
4. Богоявление (Крещение). Обнаженный Христос
стоит на фоне вод Иордана, слегка скрестив ноги. Его
левая рука прикрывает наготу, правая приподнята
с жестом благословения. Слева на берегу — Иоанн
Предтеча, касающийся правой рукой главы Христа.
На противоположном берегу три ангела с покровенными руками.
5. Воскрешение Лазаря. Благословляющий Христос широким шагом приближается к вышедшему из
пещеры в белых пеленах Лазарю. За чудом наблюдают иудеи, стоящие между Христом и Лазарем, и апостолы, изображенные позади Христа.
6. Вход в Иерусалим. Благословляющий Христос
едет на осле, спустив ноги на его левый бок. Навстречу Христу из городских ворот выходят приветствующие
Его иудеи. За Христом следуют апостолы. На втором
плане за ними — высокая гора и склонившееся дерево. Над стенами Иерусалима возвышаются здания.
7. Преображение. Вверху на трех горных вершинах
стоят: в центре — благословляющий Христос в белых
одеждах, справа — пророк Моисей со скрижалями
в руках, слева — пророк Илия. Христос изображен
в сиянии в виде семиконечной звезды на фоне «круга славы», который частично охватывает и фигуры
пророков. Внизу три апостола: слева — взирающий
на Христа Петр, в центре — отвернувшийся Иоанн,
справа — упавший навзничь Иаков.
8. Омовение ног. Двумя горизонтальными рядами,
один над другим, сидят апостолы. Христос, стоя с полотенцем в руках, отирает ногу сидящему первым
в верхнем ряду Петру, который в знак недоумения
подносит палец ко лбу. Изображение в этом сюжете
одиннадцати апостолов вместо двенадцати является иконографической редкостью. Изменение числа
учеников могло быть ошибкой иконописца или сознательным исключением из этой сцены Иуды.
9. Распятие. На восьмиконечном кресте — полуобнаженный Христос со склоненной к правому плечу
головой. Слева Богоматерь и Мария Магдалина (?);
справа Иоанн Богослов и сотник Лонгин. Под крестом
горка и пещера с черепом Адама. На втором плане
зубчатая иерусалимская стена.
10. Снятие со Креста. Иосиф Аримафейский опускает изогнутое дугой тело Христа. Стоящая слева
Богоматерь поддерживает голову Иисуса, целуя Его
лик. Опустившийся на одно колено Иоанн Богослов
клещами извлекает гвозди из ног Христа. Справа стоит Мария Магдалина (?). На втором плане, за горкой,
иерусалимская стена.

11. Покладення у гроб. Напівоголене, з оперезаними стегнами тіло Христа лежить на кам’яному
ложі головою вправо. Богоматір, яка сидить біля
узголів’я, підтримує голову Спасителя, цілуючи Його
лик. За гробним каменем зображені Іоанн Богослов,
який тримає праву руку Христа, і Никодим. Зліва —
Іосиф Аримафейський, який, низько схилившись,
торкається ніг Христа. Позаду Богоматері стоїть
Марія Магдалина із здійнятими руками. На другому
плані Хрест, гірки та єрусалимська стіна. Розташування тіла Христа головою вправо є іконографічною
особливістю композиції, через що вона виглядає як
дзеркальне відображення традиційного ізводу.
12. Явлення воскреслого Христа жонам-мироносицям. Біля Гроба Господнього, у якому лежать
порожні пелени, на круглому камені сидить ангел
у білому одязі з піднятим правим крилом. Злегка
зігнувшись, він вказує правою рукою на порожню
гробницю, у лівій тримає посох. Біля гробу сплять
воїни в кольчугах і шоломах, притримуючи списи,
що лежать біля них. За гробом стоїть Богоматір
з круглою посудиною в руках. Поруч з Нею — Марія
Магдалина, довге волосся якої вибилося з-під плата. Піднявши голову, вона дивиться на Христа, який
явився в просвіті між скелями на тлі єрусалимської
стіни. Позаду стоять сім жон-мироносиць.
13. Воскресіння — Зішестя в пекло. Христос,
який попирає розтрощені адові врата, правою рукою
підводить з колін Адама; у лівій тримає сувій. Край
його гіматія розвівається високо за спиною. Справа
зображена Єва, яка стоїть на колінах, простягаючи
до Христа покровенні руки. За Адамом стоять царі
Давид і Соломон, за Євою — пророк Мойсей та праотці. Мандорла Христа охоплює фігури всіх виведених із пекла.
14. Увірування Фоми (Випробування ребер Господніх). Христос стоїть на двосхідчастому підніжжі
на тлі зачинених дверей. Трохи піднявши частину
свого одягу, Він оголив перед апостолом Фомою
рану на правому боці. Фома, сильно зігнувшись,
вдивляється у рану й торкається її пальцем. Решта
апостолів стоять позаду Фоми, переглядаючись.
15. Преполовення. У центрі, на півкруглому престолі з високим підніжжям, возсідає Отрок Христос.
Його голова злегка похилена до правого плеча, права рука трохи піднята в жесті бесіди. По боках від
Нього на лавах сидять книжники, положення рук
котрих також символізує процес бесіди. Фігура Христа збільшена в розмірі відносно інших.
16. Свята Трійця. Три Ангели з темними опущеними крилами сидять за прямокутним столом
з трьома чашами, благословляючи трапезу. Погляд
середнього ангела спрямований до того, який сидить зліва. На другому плані за ангелами: зліва —
палата, у центрі — дерево, справа — гора.
17. Вознесіння. У центрі стоїть Богоматір з розкритими перед грудьми долонями. По боках від Неї

11. Положение во гроб. Полуобнаженное, с опоясанными чреслами тело Христа лежит на каменном
ложе головой вправо. Сидящая у изголовья Богоматерь поддерживает голову Спасителя, целуя Его лик.
За гробным камнем изображены Иоанн Богослов,
держащий правую руку Христа, и Никодим. Слева —
Иосиф Аримафейский, который, низко склонившись,
касается ног Христа. Позади Богоматери стоит Мария Магдалина с воздетыми руками. На втором плане
Крест, горки и иерусалимская стена. Расположение
тела Христа головой вправо является иконографической особенностью композиции, из-за чего она выглядит как зеркальное отражение традиционного извода.
12. Явление воскресшего Христа женам-мироносицам. У Гроба Господня, в котором лежат пустые пелены, на круглом камне сидит ангел в белых одеждах
с поднятым правым крылом. Слегка изогнувшись, он
указывает правой рукой на пустую гробницу, в левой
держит посох. У гроба спят воины в кольчугах и шлемах, придерживая лежащие возле них копья. За гробом стоит Богоматерь с круглым сосудом в руках.
Рядом с Ней — Мария Магдалина, длинные волосы
которой выбились из-под плата. Подняв голову, она
взирает на Христа, явившегося в просвете между скалами на фоне иерусалимской стены. Позади стоят
семь жен-мироносиц.
13. Воскресение — Сошествие во ад. Попирающий сокрушенные врата ада Христос правой рукой
поднимает с колен Адама; в левой держит свиток.
Край его гиматия развевается высоко за спиной.
Справа изображена стоящая на коленях Ева, которая
простирает ко Христу покровенные руки. За Адамом
стоят цари Давид и Соломон, за Евой — пророк Моисей и праотцы. Мандорла Христа охватывает фигуры
всех выведенных из ада.
14. Уверение Фомы (Испытание ребр Господних).
Христос стоит на двухступенчатом подножии на фоне
закрытой двери. Приподняв часть своих одежд, Он
обнажил перед апостолом Фомой рану на правом
боку. Фома, сильно изогнувшись, всматривается
в рану и дотрагивается до нее пальцем. Остальные
апостолы стоят позади Фомы, переглядываясь.
15. Преполовение. В центре, на полукруглом престоле с высоким подножием, восседает Отрок Христос. Его голова слегка склонена к правому плечу,
правая рука приподнята в жесте беседы. По сторонам
от Него на скамьях сидят книжники, положение рук которых также символизирует процесс беседы. Фигура
Христа увеличена в размере относительно других.
16. Святая Троица. Три ангела с темными опущенными крыльями сидят за прямоугольным столом
с тремя чашами, благословляя трапезу. Взор среднего ангела обращен к сидящему слева. На втором плане за ангелами: слева — палата, в центре — дерево,
справа — гора.
17. Вознесение. В центре стоит Богоматерь с раскрытыми перед грудью ладонями. По сторонам от
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апостоли, які позирають угору. За спиною — симетричне зображення двох ангелів у білому одязі. Вони
вказують апостолам на Христа, який возноситься
і чию «славу» підтримують два ангели, що летять.
18. Зішестя Святого Духа. Апостоли сидять
один проти одного двома вертикальними рядами,
по шість з кожного боку. Внизу, у чорному прорізі
арки, — поколінне зображення «Царя-космоса», що
тримає в розгорнутому платі дванадцять сувоїв.
19. Неділя всіх святих («О Тебе радуется» (?)).
Угорі, в небесному сегменті, Богоматір «Знамення».
До Неї повернуті зображені зліва та справа на тлі
гірок святі, серед яких пророк, святитель, апостол
і преподобні з молитовно здійнятими руками.
20. Покладення ризи Богоматері. Перед церковним престолом на тлі трикупольного храму стоїть
Богоматір з трохи піднятими в молитовному жесті
руками. На престолі — складена риза.
21. Смертне благовістя Богоматері. Богоматір
возсідає на престолі, трохи піднявши руки. До Неї
наближається архангел Гавриїл, простягаючи райську гілку. Поряд напис: англъ гнь приносит вравие
стей бцы .
22. Прощання Богоматері з дівами. Богоматір
возсідає на престолі біля свого смертного ложа. Перед Нею стоять, схиливши голови, діви. Між ними
та Богоматір’ю встановлена свіча на високому ставнику.
23. Успіння. Богоматір покоїться на ложі, склавши руки на грудях. За ложем, у мигдалеподібному
сяйві, стоїть благословляючий Христос зі сповитою
душею Богоматері. По боках від Христа — святителі. По боках від ложа — апостоли: біля узголів’я
Петро, біля ніг Павел.
24. Покладення пояса Богоматері. На тлі трикупольного храму перед церковним престолом стоять, здійнявши руки, святитель Євфимій та імператор Лев IV Мудрий. На престолі лежать Євангеліє
та пояс Богоматері. За престолом встановлений
ківорій із запрестольною іконою Богоматері.
У другому ковчегу розміщені Свята Трійця (вгорі
по центру) та 46 святих на повний зріст: мученики
Флор і Лавр, єпископ Ієрапольский Аверкій, архієпископи Новгородські Іона та Іоанн, святитель
Миколай Мирлікійський, єпископ Новгородський Никита, архієпископ Новгородський Євфимій, єпископ
Синадський сповідник Михаїл, Симеон Богоприємець, пророчиця Анна, великомучениця Ірина, мученик Фірс, Феодор-воїн, апостоли Петро і Павел,
єпископ Смирнський Полікарп, єпископ Крітський
Мирон, преподобний Афанасій, преподобний Варлаам Хутинський, священномученик Антипа Пергамський (?), великомученик Георгій Побідоносець,
преподобний Антоній Римлянин, преподобний
Михаїл Клопський, преподобний Єфрем Перекомський, преподобний Олександр Свирський (?),
апостол Яків, преподобний Іоанн Лествичник,
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Нее взирающие вверх апостолы. За спиной — симметричное изображение двух ангелов в белых одеждах.
Они указывают апостолам на возносящегося Христа,
«славу» которого поддерживают два летящих ангела.
18. Сошествие Святого Духа. Апостолы сидят
друг напротив друга двумя вертикальными рядами,
по шесть с каждой стороны. Внизу, в черном проеме
арки, — поколенное изображение «Царя-космоса»,
держащего в развернутом плате двенадцать свитков.
19. Неделя всех святых («О Тебе радуется» (?)).
Вверху, в небесном сегменте, Богоматерь «Знамение».
К Ней обращены изображенные слева и справа на фоне
горок святые, среди которых пророк, святитель, апостол
и преподобные с молитвенно воздетыми руками.
20. Положение ризы Богоматери. Перед церковным престолом на фоне трехкупольного храма стоит
Богоматерь с приподнятыми в молитвенном жесте
руками. На престоле — сложенная риза.
21. Смертное благовестие Богоматери. Богоматерь восседает на престоле, приподняв руки. К Ней
приближается архангел Гавриил, протягивая райскую
ветвь. Рядом надпись: англъ гнь приносит вравие стей
бцы .
22. Прощание Богоматери с девами. Богоматерь
восседает на престоле возле своего смертного ложа.
Перед Ней стоят, склонив головы, девы. Между ними
и Богоматерью установлена свеча на высоком подсвечнике.
23. Успение. Богоматерь покоится на ложе, сложив руки на груди. За ложем, в миндалевидном сиянии, стоит благословляющий Христос со спеленатой
душой Богоматери. По сторонам Христа — святители. По сторонам ложа — апостолы: у изголовья Петр,
у ног Павел.
24. Положение пояса Богоматери. На фоне трехкупольного храма перед церковным престолом стоят,
воздев руки, святитель Евфимий и император Лев IV
Мудрый. На престоле лежат Евангелие и пояс Богоматери. За престолом установлен киворий с запрестольной иконой Богоматери.
Во втором ковчеге размещены Святая Троица
(вверху по центру) и 46 святых в рост: мученики Флор
и Лавр, епископ Иерапольский Аверкий, архиепископы
Новгородские Иона и Иоанн, святитель Николай Мирликийский, епископ Новгородский Никита, архиепископ
Новгородский Евфимий, епископ Синадский исповедник Михаил, Симеон Богоприимец, пророчица Анна,
великомученица Ирина, мученик Фирс, Феодор-воин,
апостолы Петр и Павел, епископ Смирнский Поликарп,
епископ Критский Мирон, преподобный Афанасий,
преподобный Варлаам Хутынский, священномученик
Антипа Пергамский (?), великомученик Георгий Победоносец, преподобный Антоний Римлянин, преподобный Михаил Клопский, преподобный Ефрем Перекомский, преподобный Александр Свирский (?), апостол
Иаков, преподобный Иоанн Лествичник, преподобные
Зосима и Савватий Соловецкие, преподобная Ксения,

преподобні Зосима та Савватій Соловецькі, преподобна Ксенія, великомучениця Анастасія, мучениця
Феодосія діва, преподобна Євфросинія, мучениця
Татіана, мучениця Агафія, праведний Яків Боровицький, священномученик Власій Севастійський,
блаженний Миколай Кочанов, мучениця Параскева
П’ятниця, великомучениця Єкатерина, преподобна
Євдокія, преподобна Домника, мучениця Матрона,
мучениця Дарія, преподобна Марія Єгипетська.
Кола німбів святих двоколірні, рожево-голубі.
Написи. На верхньому полі зовнішнього ковчега білилом на темно-зеленому тлі погано збережений напис у вісім рядів (читаються тільки
окремі слова), що містить, певне, відомості про історію ікони. На верхньому полі другого ковчега вохрою на червонувато-коричневому тлі напис у три
ряди: ... что ежели Божiим изволенiемъ а мл7тию Ея
Iмператорскаго Всепресвhтлаго Величества имети буду
помазанной то... iкон... то что построю по обhщанiю
церковь стую... И ту бы oный стый образ имети во оной
церкви стhй ...мяновенiя онаго сербскаго полку ... бы
оный образ стый полоненъ бы шведами во году блженныя
памяти при Великомъ Гдрh Царh и Великомъ Князh
Феодорh Iоановичh когда еще oнiа шведы содержали под
владhнiем своим Великий Город... а нынh Благословенiю
Бж... а счастiемъ Ея Iмператорскаго Величества Гд7рни
нашея Iмператрiцы Елисаветы Петровны при державh
Ея Величества в= вышепоказанном _аjм/г (1743. — Авт.)
году из= Швецiи в= Россiю вынhсен= блгпочтенно того ради
и сiя краткая iсторiя и окончана .
Іконографія. Богоматір Тихвінська належить
до іконографічного типу Одигітрії Перівлепти (Прекрасної). Відрізняється від більш урочистого ієратичного типу Одигітрії підкресленим спілкуванням
Богоматері з Немовлям, розташованих напівобертом одне до одного. Іконографічною особливістю цього типу є розворот правої стопи Христа
до глядача.
За переказами, першообраз Тихвінської Богоматері був написаний євангелістом Лукою та надісланий до Антіохії «державному Феофілові» (Лк. 1:3).
По смерті Феофіла ікону перенесли до Єрусалима,
а в V столітті імператриця Євдокія привезла її до
Константинополя, де спеціально для образа збудували Влахернський храм. У 1383 році, за 70 років до
розорення Константинополя, ікона явилася на Русі
над водами Ладозького озера, а потім на ріці Тихвінці. На місці її явлення був зведений храм Успіння
Богородиці. У 1560 році при храмі засновано чоловічий монастир. На початку XVII століття ікона
кілька разів чудесним чином рятувала обитель від
загарбання та пограбування. Ікона 1383 року, найімовірніше, не збереглася. У XVI столітті були написані численні репліки Богоматері Тихвінської. Одна
з найбільш ранніх — кінця XV століття — знаходиться у Новгородському музеї-заповіднику (див.: Смирнова, 199, с. 297). В основі сцен з життя Богоматері

великомученица Анастасия, мученица Феодосия дева,
преподобная Евфросиния, мученица Татиана, мученица Агафия, праведный Иаков Боровичский, священномученик Власий Севастийский, блаженный Николай
Кочанов, мученица Параскева Пятница, великомученица Екатерина, преподобная Евдокия, преподобная
Домника, мученица Матрона, мученица Дария, преподобная Мария Египетская.
Окружности нимбов святых двухцветные, розовоголубые.
Надписи. На верхнем поле внешнего ковчега белилами на темно-зеленом фоне плохо сохранившаяся надпись в восемь рядов (читаются только отдельные слова), содержащая, по-видимому, сведения
об истории иконы. На верхнем поле второго ковчега охрой на красновато-коричневом фоне надпись
в три ряда: ... что ежели Божiим изволенiемъ а мл7тию
Ея Iмператорскаго Всепресвhтлаго Величества имети
буду помазанной то... iкон... то что построю по обhщанiю
церковь стую... И ту бы oный стый образ имети во оной
церкви стhй ...мяновенiя онаго сербскаго полку ... бы
оный образ стый полоненъ бы шведами во году блженныя
памяти при Великомъ Гдрh Царh и Великомъ Князh
Феодорh Iоановичh когда еще oнiа шведы содержали под
владhнiем своим Великий Город... а нынh Благословенiю
Бж... а счастiемъ Ея Iмператорскаго Величества Гд7рни
нашея Iмператрiцы Елисаветы Петровны при державh Ея
Величества в= вышепоказанном _аjм/г (1743. — Авт.) году
из= Швецiи в= Россiю вынhсен= блгпочтенно того ради и сiя
краткая iсторiя и окончана .
Иконография. Богоматерь Тихвинская относится
к иконографическому типу Одигитрии Перивлепты
(Прекрасной). Отличается от более торжественного
иератического типа Одигитрии подчеркнутым общением Богоматери с Младенцем, обращенных вполоборота друг к другу. Иконографической особенностью
этого типа является разворот правой стопы Христа
на зрителя.
По преданию, первообраз Тихвинской Богоматери
был написан евангелистом Лукой и послан в Антиохию «державному Феофилу» (Лк. 1:3). После смерти
Феофила икону перенесли в Иерусалим, а в V веке
императрица Евдокия привезла ее в Константинополь, где специально для образа построили Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до разорения
Константинополя, икона явилась на Руси над водами Ладожского озера, а потом на реке Тихвинке.
На месте ее явления был воздвигнут храм Успения
Богородицы. В 1560 году при храме основали мужской монастырь. В начале XVII века икона несколько раз чудесным образом спасала обитель от захвата и разграбления. Икона 1383 года, скорее всего,
не сохранилась. В XVI веке были написаны многочисленные реплики Богоматери Тихвинской. Одна
из самых ранних — конца XV века — находится
в Новгородском музее-заповеднике (см.: Смирнова, 199, с. 297). В основе сцен из жизни Богоматери
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публікованої пам’ятки — Протоєвангеліє Якова,
а сюжети клейм 21, 22, 23 ґрунтуються на апокрифічних текстах «Слів» Іоанна Богослова та Іоанна
Солунського на Успіння Богоматері. Про історію
та іконографію Тихвінської ікони див.: О чудесах
Тихвинской иконы, 1864; Чудотворная икона, 2001.
Оригінальність іконографії даної пам’ятки полягає у великій кількості додаткових зображень
святих, свят і сюжетів богородичного житійного
циклу. Звертає на себе увагу подвійне зображення Святої Трійці в клеймах. У першому випадку —
над середником — вона сприймається як своєрідний Деісус, оскільки по боках від Трійці, де один
з ангелів є символом Христа, представлені групи
святих з молитовно складеними руками. Удруге
цей сюжет зустрічається у клеймі 16 євангельського циклу.
Схоронність. Значні втрати на лику Немовляти. Тло середника та верхнє поле під записом;
на записі — важкопрочитувані залишки великого
напису.
Реставрація проводилась у 1947–1949 роках
у ДНДРМ. Місцеве укріплення фарбового шару виконано у 1969 році В. В. Кириченком. У 1982–2000
роках у ДНДРМ (з 1994 року — ННДРЦУ) реставратором Л. В. Когут був укріплений фарбовий шар,
видалені пізні різночасові багатошарові записи
та забруднення, розкритий авторський живопис, підведений реставраційний ґрунт у місця втрат і виконане тонування аквареллю нейтрального кольору.
Ікону вміщено у новий кіот.
Походження. На початку XVII століття, при
захопленні шведами новгородських земель, ікона
була вивезена до Фінляндії, де її в 1740 році знайшов полковник сербського гусарського полку Степан
Віткович (за іншими версіями Ваткович, Віктович,
Вактович). У 1743 році вона була повернута до Росії,
а через деякий час перенесена до Києва й поставлена у церкві св. Єкатерини Грецького монастиря
на Подолі. Відомості про історію пам’ятки містилися не тільки в написі на самій іконі, а й на кіоті, що
не зберігся: «1740 г. 30 августа господин полковник
Стефан Ваткович с полком своим гусарским сербским, маршеруючи из Финландии от местечка Баз
к России, по выходе из Базского уезду в дистрихт
Абовской и прихода того дистрихта кирке Кавигаловке, введомился известно того полку от полкового священника Иосифа Потапова, что в той кирки
имеется Российиская Икона Пречистыя Девы Богородицы изображение Тифинское, издревле взята из
России еще за державы Великого Князя царя Феодора Иоанновича, когда пленены Шведами Великий
Новгород и Новгородские пределы; и сия икона в тое
время в полон взята; и кем в оную кирку перенесена,
не сведомо. А когда известился г. полковник о такой
иконе, зараз приложил старательство, чтоб оную
икону вывезти в Россию, ссылаясь со священником
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публикуемого памятника — Протоевангелие Иакова,
а сюжеты клейм 21, 22, 23 основаны на апокрифических текстах «Слов» Иоанна Богослова и Иоанна Солунского на Успение Богоматери. Об истории и иконографии Тихвинской иконы Богоматери см.: О чудесах
Тихвинской иконы, 1864; Чудотворная икона, 2001.
Оригинальность иконографии данного памятника состоит в большом количестве дополнительных
изображений святых, праздников и сюжетов богородичного житийного цикла. Обращает на себя внимание двойное изображение Святой Троицы в клеймах.
В первом случае — над средником — она воспринимается как своеобразный Деисус, поскольку по сторонам Троицы, где один из ангелов является символом
Христа, представлены группы святых с молитвенно
сложенными руками. Повторно этот сюжет встречается в клейме 16 евангельского цикла.
Сохранность. Значительные утраты на лике
Младенца. Фон средника и верхнее поле под записью; на записи — трудночитаемые остатки обширной
надписи.
Реставрация проводилась в 1947–1949 годах
в ГНИРМ. Местное укрепление красочного слоя выполнено в 1969 году В. В. Кириченко. В 1982–2000
годах в ГНИРМ (с 1994 года — ННИРЦУ) реставратором Л. В. Когут был укреплен красочный слой, удалены поздние разновременные многослойные записи
и загрязнения, раскрыта авторская живопись, подведен реставрационный грунт в места утрат и выполнена тонировка акварелью нейтрального цвета. Икона
помещена в новый киот.
Происхождение. В начале XVII века, при захвате
шведами новгородских земель, икона была вывезена в Финляндию, где ее в 1740 году обнаружил полковник сербского гусарского полка Степан Виткович
(по другим версиям Ваткович, Виктович, Вактович).
В 1743 году она была возвращена в Россию, а спустя некоторое время перенесена в Киев и помещена в церковь св. Екатерины Греческого монастыря
на Подоле. Сведения об истории памятника содержались не только в надписи на самой иконе, но и на
несохранившемся киоте: «1740 г. 30 августа господин полковник Стефан Ваткович с полком своим гусарским сербским, маршеруючи из Финландии от
местечка Баз к России, по выходе из Базского уезду
в дистрихт Абовской и прихода того дистрихта кирке Кавигаловке, введомился известно того полку от
полкового священника Иосифа Потапова, что в той
кирки имеется Российиская Икона Пречистыя Девы
Богородицы изображение Тифинское, издревле взята
из России еще за державы Великого Князя царя Феодора Иоанновича, когда пленены Шведами Великий
Новгород и Новгородские пределы; и сия икона в тое
время в полон взята; и кем в оную кирку перенесена, не сведомо. А когда известился г. полковник о такой иконе, зараз приложил старательство, чтоб оную
икону вывезти в Россию, ссылаясь со священником

своим, и просили у пастора, чтобы отчинил кирку их.
То пастор не похотел отчинить кирки, и иконы взяти им не допустив. Но однако сожалеючи за иконою
г. полковник собрав штаб и оберофицеров полку
своего, и по согласию из офицерами, пришедши до
кирки, принуждены были кирку сами отперти и икону взяли, и с подобающею честию вынесли руками
г. полковник да капитан Димитрий Переч. И когда
икону получивши и принесши в полк, зараз оправили
окладом серебряным из кошта г. Ватковича из помощию всего полка. А по оправки советовали поставити икону сию в Киеве на Подоле в Греческой церкви
Святыя Екатерины в нов монастырь, сооружен благодатию Божиею и за державою, щастием великим
Ея Императорского Величества Государыни нашея
императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы
Всероссийской и за святейшаго правительствующаго синода и Господина Киевского Митрополита
Рафаила Заборовского, а на тот час будучи первого
сего монастыря Греческого строителя игумена Евгения» (Закревский, 1868, с. 599).
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко» на території Києво-Печерської лаври, куди вона
була передана в 1933 році разом з іншими іконами
з зачинених або знищених київських церков. Раніше
знаходилася у Святоєкатерининській церкві Грецького монастиря в Києві.
Атрибуція. При надходження до музею ікона
була датована кінцем XVI — початком XVII століття й віднесена до творів московського письма.
Н. Є. Мньова, підтвердивши московське походження, датувала її другою половиною XVI століття.
В. В. Кириченко, який вважав часом створення ікони
кінець XVI століття, відніс її до новгородських пам’яток, звернувши увагу на склад зображених, багато
з-поміж котрих входять до Собору Новгородських
святих (єпископ новгородський Никита, архієпископи новгородські Іоанн, Іона, Євфімій, преподобні
Варлаам Хутинський, Антоній Римлянин, Михаїл
Клопський, Зосима та Савватій Соловецькі, блаженний Миколай Кочанов, преподобні Єфрем Перекомський, Олександр Свирський, праведний Яків Боровицький) або особливо шанувалися новгородцями
(святитель Миколай Мирлікійський, великомученик
Георгій Побідоносець, священномученик Власій
Севастійський, преподобний Іоанн Лествичник, великомучениця Анастасія, мученики Параскева П’ятниця, Флор і Лавр). І. О. Іванова наближала ікону до
творів раннього XVII століття.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Обозрение Киева, 1847; «Москвитянин», 1848; Сементовский, 1852, с. 67; Закревский, 1868, с. 599, 600; Петров, 1896, с. 88,

своим, и просили у пастора, чтобы отчинил кирку их.
То пастор не похотел отчинить кирки, и иконы взяти им
не допустив. Но однако сожалеючи за иконою г. полковник собрав штаб и оберофицеров полку своего,
и по согласию из офицерами, пришедши до кирки,
принуждены были кирку сами отперти и икону взяли,
и с подобающею честию вынесли руками г. полковник
да капитан Димитрий Переч. И когда икону получивши и принесши в полк, зараз оправили окладом серебряным из кошта г. Ватковича из помощию всего
полка. А по оправки советовали поставити икону сию
в Киеве на Подоле в Греческой церкви Святыя Екатерины в нов монастырь, сооружен благодатию Божиею
и за державою, щастием великим Ея Императорского
Величества Государыни нашея императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийской и за
святейшаго правительствующаго синода и Господина Киевского Митрополита Рафаила Заборовского,
а на тот час будучи первого сего монастыря Греческого строителя игумена Евгения» (Закревский, 1868,
с. 599).
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры, куда она
была передана в 1933 году вместе с другими иконами из закрытых или уничтоженных киевских церквей.
Ранее находилась в Святоекатерининской церкви
Греческого монастыря в Киеве.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была датирована концом XVI — началом XVII века
и отнесена к произведениям московского письма.
Н. Е. Мнёва, подтвердив московское происхождение,
датировала ее второй половиной XVI века. В. В. Кириченко, считавший временем исполнения иконы конец XVI века, отнес ее к новгородским памятникам,
обратив внимание на состав изображенных, многие
из которых входят в Собор Новгородских святых (епископ новгородский Никита, архиепископы новгородские Иоанн, Иона, Евфимий, преподобные Варлаам
Хутынский, Антоний Римлянин, Михаил Клопский,
Зосима и Савватий Соловецкие, блаженный Николай
Кочанов, преподобные Ефрем Перекомский, Александр Свирский, праведный Иаков Боровичский) или
особо почитались новгородцами (святитель Николай
Мирликийский, великомученик Георгий Победоносец, священномученик Власий Севастийский, преподобный Иоанн Лествичник, великомученица Анастасия, мученики Параскева Пятница, Флор и Лавр).
И. А. Иванова сближала икону с произведениями раннего XVII века.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Обозрение Киева, 1847; «Москвитянин», 1848; Сементовский, 1852, с. 67; Закревский,
1868, с. 599, 600; Петров, 1896, с. 88, 89; Карпова,
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89; Карпова, 1992; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 30;
Відреставровані твори, 2000, с. 13, іл. 11 (стан до
реставрації); Пархоменко, 2000; Сокровища Православия, 2013, с. 40–41.
Архівні матеріали. ЦДАМЛМ України, ф. 705,
оп. 1, д. 6, с. 51.

1992; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 30; Відреставровані
твори, 2000, с. 13, ил. 11 (состояние до реставрации); Пархоменко, 2000; Сокровища Православия,
2013, с. 40–41.
Архивные материалы. ЦГАМЛИ Украины, ф. 705,
оп. 1, д. 6, с. 51.

17.
Деісус
Кінець XVI —
початок XVII століття
Строгановська традиція
Дерево, темпера. 27 × 80,8
Дошка соснова з ковчегом, шпуги
врізні зустрічні (пізні, вставлені при
реставрації). Паволока, левкас.
Інв. Ж-17

Деисус
Конец XVI — начало XVII века
Строгановская традиция
Дерево, темпера. 27 × 80,8
Доска сосновая с ковчегом,
шпонки врезные встречные
(поздние, вставлены при реставрации). Паволока, левкас.
Инв. Ж-17

Опис. Усі дев’ять фігур зображені на повний зріст.
У центрі на престолі з високою потрійним півколом
вигнутою спинкою возсідає на подушці Христос.
Правою рукою Він благословляє, лівою підтримує
за верхній кут закрите Євангеліє, що стоїть на Його
коліні. Ноги покояться на підніжжі; ліва зображена
майже фронтально, права повернута боком. Вбрання складається з червоного хітона з золотими, прикрашеними камінням та перлами опліччям, поясом
і подолом, та синього гіматія, що покриває ліву руку
з плечем, коліна та ліву ногу. Христу молитовно
предстоять: по праву руку — Богоматір, архангел
Михаїл, апостоли Петро та Іоанн Богослов; по ліву
руку — Іоанн Предтеча, архангел Гавриїл, апостол
Павел і Миколай Чудотворець. На Богоматері синя
туніка, червонувато-коричневий мафорій і голубуватий плат. Іоанн Предтеча, вдягнений у червонувато-коричневу волосяницю, зображений з крилами
в іконографічному типі Ангела пустелі. У лівій руці
він тримає розгорнутий сувій з текстом, нею-таки
підтримує чашу з Немовлям Христом, який лежить
у ній, а пальцем правої руки вказує на Нього. Архангели в одній руці тримають довгі посохи-мірила, що
торкаються землі, у другій — зерцала з монограмами Христа. На архангелі Михаїлі червоний плащ, синій далматик і золотий лор. На Гавриїлі зеленуватий
плащ, червоний далматик і золотий лор. Одяг архангелів прикрашений перлами та камінням. Крила
Іоанна Предтечі й архангелів однакові — коричневі
з голубуватим верхом і червоними підпапоротками.
Апостол Петро з сувоєм у лівій руці вбраний у синій хітон та оранжувато-вохристий гіматій. Іоанн Богослов із закритим Євангелієм — у червоний хітон
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Deёsis
Late C16th or early C17th
Stroganov school
Wood, tempera. 27 × 80.8
Panel of pine wood with
‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens (later, added during
restoration). Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-17

Описание. Все девять фигур изображены в рост.
В центре на престоле с высокой тройным полукругом
изогнутой спинкой восседает на подушке Христос.
Правой рукой Он благословляет, левой поддерживает за верхний угол закрытое Евангелие, стоящее
на Его колене. Ноги покоятся на подножии; левая
изображена почти фронтально, правая повернута
боком. Облачение состоит из красного хитона с золотыми, украшенными камнями и жемчугом оплечьем,
поясом и подолом, и синего гиматия, закрывающего
левую руку с плечом, колени и левую ногу. Христу молитвенно предстоят: по правую руку — Богоматерь,
архангел Михаил, апостол Петр и Иоанн Богослов;
по левую руку — Иоанн Предтеча, архангел Гавриил,
апостол Павел и Николай Чудотворец. На Богоматери
синяя туника, красновато-коричневый мафорий и голубоватый плат. Иоанн Предтеча, одетый в красновато-коричневую власяницу, изображен с крыльями
в иконографическом типе Ангела пустыни. В левой
руке он держит развернутый свиток с текстом, ею же
поддерживает чашу с лежащим Младенцем Христом,
указывая на Него пальцем правой руки. Архангелы
в одной руке держат длинные, касающиеся земли,
посохи-мерила, в другой — зерцала с монограммами
Христа. На архангеле Михаиле красный плащ, синий
далматик и золотой лор. На Гаврииле зеленоватый
плащ, красный далматик и золотой лор. Облачение
архангелов украшено жемчугом и камнями. Крылья
Иоанна Предтечи и архангелов одинаковые — коричневые с голубоватым верхом и красными подпапоротками. Апостол Петр со свитком в левой руке облачен
в синий хитон и оранжевато-охристый гиматий. Иоанн
Богослов с закрытым Евангелием — в красный хитон

і світло-оливковий гіматій. На апостолі Павлі синій
хітон і червонувато-коричневий гіматій. Персти його
правої, трохи піднятої руки складені для благословення, у лівій руці — книга, що символізує написані ним Послання. На святителі Миколаї облачення
єпископа: синій підризник, червоно-коричневий фелон і білий з чорними хрестами омофор; обома руками він тримає закрите Євангеліє. Вохрення білилом по коричневому санкирю. Німби золоті. Позем
темно-коричневий. Тло та поля оливкові.
Написи. Білилом на верхньому полі над німбами: оаг lw/ан бг/ / словъ , [...] петръ , [...]ъ михаи[лъ] ,
[мр/] fY/ , lс/ [хс/] , lw/а пре0 / [...т...], а4рхнгглъ гав[р]
ил[ъ] , Ап7лъ павел. , оаг нико1лае . На тлі по боках від
німба Христа білилом: ВСЕДH / РЖИТЕ . На сувої Іоанна Предтечі чорний напис із червоною буквицею:
се агнецъ бжlи вземляи грhхи все[го] мlра покаите
(Ин. 1:29).
Іконографія. Про Деісус див. Кат. 2. Іконографія
тронного Христа Вседержителя як Небесного Царя
й Властителя Всесвіту виникла в ранньохристиянський час і набула розповсюдження в мистецтві візантійського кола з ІХ–Х століть. У давньоруському
живопису вона була однією з найпоширеніших і багатоваріантних; відмінності полягали у позі Христа,
положенні Євангелія в Його руках та обрисах престолу. Традиційно цей іконографічний тип асоціювався
з описом Богоявлення в Одкровенні Іоанна Богослова (Откр. 4:2–9), де є слова про Вседержителя,
який Сидить на престолі. Іншою важливою змістовною деталлю іконографії є зображення Євангелія,
що нагадує про земне життя Христа, принесення
Хресної Жертви та даруванні світові спасительного
вчення. Частіше воно зображувалося відкритим із
написом-цитатою про майбутній Суд. В іконографічному типі крилатого Іоанна Предтечі — «Ангела пустелі» знайшли відображення слова ветхозавітного
пророцтва про ангела, якого посилає Господь, щоб
приготував Йому шлях (Малах. 3:1). Новий Завіт

и светло-оливковый гиматий. На апостоле Павле синий хитон и красновато-коричневый гиматий. Персты
его правой, приподнятой руки сложены для благословения, в левой руке — книга, символизирующая написанные им Послания. На святителе Николае облачение епископа: синий подризник, красно-коричневая
фелонь и белый с черными крестами омофор; обеими руками он держит закрытое Евангелие. Охрение
белилами по коричневому санкирю. Нимбы золотые.
Позем темно-коричневый. Фон и поля оливковые.
Надписи. Белилами на верхнем поле над нимбами: оаг lw/ан бг/ / словъ , [...] петръ , [...]ъ михаи[лъ] ,
[мр/] fY/ , lс/ [хс/] , lw/а пре0 / [...т...], а4рхнгглъ гав[р]
ил[ъ] , Ап7лъ павел. , оаг нико1лае . На фоне по сторонам
нимба Христа белилами: ВСЕДH / РЖИТЕ . На свитке
Иоанна Предтечи черная надпись с красной буквицей: се агнецъ бжlи вземляи грhхи все[го] мlра покаите
(Ин. 1:29).
Иконография. О Деисусе см. Кат. 2. Иконография
тронного Христа Вседержителя как Небесного Царя
и Властителя Вселенной возникла в раннехристианское время и получила широкое распространение
в искусстве византийского круга с ІХ–Х веков. В древнерусской живописи она была одной из самых распространенных и многовариантных; различия состояли в позе Христа, положении Евангелия в Его руках
и очертаниях престола. Традиционно этот иконографический тип ассоциировался с описанием Богоявления
в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 4:2–9), где есть
слова о Сидящем на престоле Вседержителе. Другой
важной смысловой деталью иконографии является
изображение Евангелия, напоминающее о земной жизни Христа, принесении Крестной Жертвы и даровании
миру спасительного учения. Чаще оно изображалось
открытым с надписью-цитатой о предстоящем Суде.
В иконографическом типе крылатого Иоанна Предтечи — «Ангела пустыни» нашли отражение слова ветхозаветного пророчества об ангеле, посылаемом Господом, чтобы приготовить Ему путь (Малах. 3:1). Новый
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(Мф. 11:10; Мк. 1:2; Лк. 7:27) відносить це пророцтво
до Іоанна Предтечі, який приготував шлях Христові.
Схоронність. При домузейному розкритті ікони
верхній шар живопису був значною мірою змитий,
у зв’язку з чим особливо постраждав голубий та зелений одяг. Авторські контури ликів порушені.
Реставрація. Розкрита в 1910-х роках. У 1957-му
реставрована В. О. Кириковим у КМРМ.
Походження не встановлене. У 1910-х роках ікона була придбана В. Н. Ханенко у Є. І. Брягіна (?) й
до 1918 року знаходилася в зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. У каталозі 1931 року ікона значилася як твір московського письма початку XVII століття школи Прокопія Чиріна (Каталог музея ВУАН,
1931, с. 62, № 548). Н. Є. Мньова, Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова вважали її роботою строгановських майстрів кінця XVI — початку XVII століття.
В. В. Кириченко висловив згоду з таким датуванням,
залишивши під сумнівом належність до строгановської школи.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 439; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 62, № 548; Каталог КГМРИ, 1955, с. 11; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 29; Сокровища Православия, 2013, с. 38–39.

Завет (Мф. 11:10; Мк. 1:2; Лк. 7:27) относит это пророчество к Иоанну Предтече, приготовившему путь Христу.
Сохранность. При домузейном раскрытии иконы
верхний слой живописи был в значительной степени
смыт, в связи с чем особенно пострадали голубые и зеленые одежды. Авторские контуры ликов нарушены.
Реставрация. Раскрыта в 1910-х годах. В 1957-м
реставрирована В. О. Кириковым в КМРИ.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
икона была приобретена В. Н. Ханенко у Е. И. Брягина (?) и до 1918 года находилась в собрании
Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. В каталоге 1931 года икона значилась как произведение московского письма начала
XVII века школы Прокопия Чирина (Каталог музея
ВУАН, 1931, с. 62, № 548). Н. Е. Мнёва, Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова считали ее работой строгановских
мастеров конца XVI — начала XVII века. В. В. Кириченко выразил согласие с такой датировкой, оставив под вопросом принадлежность к строгановской
школе.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 439; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 62, № 548; Каталог КГМРИ, 1955, с. 11; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 29; Сокровища Православия, 2013, с. 38–39.

18.
Тріодь пісна
(три двобічні
ікони-таблетки):

Триодь постная
(три двусторонние
иконы-таблетки):

I. 1. Притча про митаря
та фарисея.
Притча про блудного сина.
I. 2. Страшний суд.
Інв. Ж-14а

I. 1. Притча о мытаре
и фарисее.
Притча о блудном сыне.
I. 2. Страшный суд.
Инв. Ж-14а

II. 1. Лик преподобних отців.
Вигнання з раю Адама
та Єви. Торжество Православ’я (Поклоніння іконам).
Похвала Богородиці.
II. 2. Історія Іосифа Прекрасного. Висушення смоковниці.
Притча про десятьох дів.
Воскрешення Лазаря.
Вхід до Єрусалима.
Інв. Ж-14б

II. 1. Лик преподобных
отец. Изгнание из рая Адама
и Евы. Торжество Православия (Поклонение иконам).
Похвала Богородицы.
II. 2. История Иосифа
Прекрасного. Иссушение
смоковницы. Притча о десяти
девах. Воскрешение Лазаря.
Вход в Иерусалим.
Инв. Ж-14б

III. 1. Христос у домі Симона
прокаженого. Обмивання
ніг. Таємна вечеря.
Поцілунок Іуди.
III. 2. Розп’яття. Випрошування тіла Христа у Пілата.
Зняття з хреста.
Покладення у гроб.
Інв. Ж-14в

III. 1. Христос в доме Симона
прокаженного. Омовение
ног. Тайная вечеря.
Лобзание Иуды.
III. 2. Распятие. Испрошение
тела Христа у Пилата.
Снятие со креста.
Положение во гроб.
Инв. Ж-14в

Перша чверть XVII століття
Москва
Строгановська традиція
Полотно, пролевкашене
з обох боків, темпера.
Кожна таблетка:
23 × 20

Первая четверть XVII века
Москва
Строгановская традиция
Холст, пролевкашенный
с обеих сторон, темпера.
Каждая таблетка:
23 × 20

Опис.
I. 1
Притча про митаря та фарисея. Сцена представлена всередині християнського храму, купола
якого увінчані восьмикінцевими хрестами. У центрі —
ікона Христа, зліва від якої стоїть фарисей з молитовно здійнятими руками; справа — аналой з Євангелієм
та іконою Богоматері. Позаду фарисея стоїть митар
з опущеною головою. Храм оточений міськими стінами. На тлі напис: прича w мытарh и w4 фарисhе.
Притча про блудного сина, представлена у рідкій іконографії «таємничого витлумачення», складається з двох сцен, що розгортаються у високих
палатах: (зліва) блудного сина зустрічає Христос
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The Lenten Triodion Sundays
and other themes of Great
Lent (three double-sided icon
tablets):
I. 1. The Sunday of the Pharisee
and the Publican. The Sunday
of the Prodigal Son.
I. 2. The Sunday of the Last
Judgement.
Inv. Ж-14а
II. 1. The Saturday of the Venerable
Fathers. The Sunday of the Expulsion of Adam and Eve from
Paradise. The Sunday of the Triumph of Orthodoxy (The Veneration
of the Icons). The Saturday of the Akathist to the Most Holy Mother of God.
II. 2. [The Holy Week subjects]
The Story of Joseph the Beautiful.
The Cursing of the Fig Tree.
The Parable of the Ten Virgins.
The Raising of Lazarus. The Entry
into Jerusalem.
Inv. Ж-14б
III. 1. Christ in the House of Simon
the Leper. The Washing of the Feet.
The Last Supper. The Kiss of Judas.
III. 2. The Crucifixion. Requesting
the Body of Christ from Pilate.
The Descent from the Cross.
The Laying in the Tomb.
Inv. Ж-14в
First quarter of the C17th
Moscow, Stroganov tradition
Canvas gessoed on both sides,
tempera. Each tablet: 23 × 20

Описание.
I. 1
Притча о мытаре и фарисее. Сцена представлена внутри христианского храма, купола которого увенчаны восьмиконечными крестами. В центре — икона
Христа, слева от которой стоит фарисей с молитвенно воздетыми руками; справа — аналой с Евангелием
и иконой Богоматери. Позади фарисея стоит мытарь
с опущенной головой. Храм окружен городскими стенами. На фоне надпись: прича w мытарh и w4 фарисhе.
Притча о блудном сыне, представленная в редкой
иконографии «таинственного истолкования», состоит
из двух сцен, которые разворачиваются в высоких
палатах: (слева) блудного сына встречает Христос
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в образі царя, позаду Нього стоять ангели з приготованим одягом і взуттям; (справа) блудний син,
сидячи за столом разом з апостолами, прилучається до таємничої трапези, яку приймає з рук Христа.
У лівій частині композиції, у приміщенні, що примикає до палат, зображений слуга, який заколює тельця. На тлі напис: при/ча w4 блу0номъ сынh.
I. 2
Страшний суд представлений у традиційній іконографії. У лівому верхньому кутку — Горній Єрусалим. Справа вгорі — ангели згортають у сувій небо
з сонцем і місяцем. Нижче — Христос приймає благословення Отця, який сидить на херувимах, звершити суд на землі. Правіше — повернення Христа
та «сидіння одесную Отця». Сцена Суду розташована нижче у двох дугоподібних ярусах. У центрі
верхнього ярусу — «Спас у силах» з предстоячими
Богоматір’ю та Іоанном Предтечею; по боках на престолах сидять апостоли з розкритими книгами в руках (12 розкритих книг додатково зображені над апостолами зліва). У центрі нижнього ярусу «Престол
уготований» — символ Другого пришестя. Зліва від
престолу — праведники, справа — засуджені народи. У середній частині композиції зображені довгий
змій з кільцями гріхів, душі, що проходять митарства, ангели-хранителі та біси. Справа — звірі, що
символізують чотири «погибельних царства», земля
і море, які віддають мерців, розкрита паща аду, що
поглинає грішників, пекельний вогонь з бісами, що
падають у нього, сатана с душею Іуди в руках, адські темниці. Біля пекла — прив’язаний до стовпа
«милостивий блудник». Унизу, трохи лівіше від центру — похід святих до врат раю на чолі з апостолом
108

в образе царя, позади Него стоят ангелы с приготовленными одеждой и обувью; (справа) блудный сын,
сидя за столом вместе с апостолами, приобщается
таинственной трапезе, принимаемой из рук Христа.
В левой части композиции, в примыкающем к палатам помещении, изображен слуга, закалающий тельца. На фоне надпись: при/ча w4 блу0номъ сынh.
I. 2
Страшный суд представлен в традиционной иконографии. В левом верхнем углу — Горний Иерусалим.
Справа вверху — ангелы, сворачивающие в свиток
небо с солнцем и луной. Ниже — Христос принимает
благословение сидящего на херувимах Отца совершить суд на земле. Правее — возвращение Христа
и «седение одесную Отца». Сцена Суда расположена
ниже в двух дугообразных ярусах. В центре верхнего
яруса — «Спас в силах» с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей; по сторонам на престолах
восседают апостолы с раскрытыми книгами в руках
(12 раскрытых книг дополнительно изображены над
апостолами слева). В центре нижнего яруса «Престол
уготованный» — символ Второго пришествия. Слева
от престола — праведники, справа — осужденные народы. В средней части композиции изображены длинный змей с кольцами грехов, души, проходящие мытарства, ангелы-хранители и бесы. Справа — звери,
символизирующие четыре «погибельных царства»,
земля и море, отдающие мертвецов, раскрытая пасть
ада, что поглощает грешников, адский огонь с падающими в него бесами, сатана с душой Иуды в руках,
адские темницы. Возле ада — привязанный к столбу «милостивый блудник». Внизу, левее центра —
шествие святых к вратам рая во главе с апостолом

Петром. За вратами — «Лоно Авраамове»: праотці
Авраам, Ісаак та Іаков сидять на лаві серед райських дерев. Біля них стоїть розсудливий розбійник з хрестом. Над вратами раю — вписане в коло
зображення Богородиці на престолі та ангелів, що
вклоняються Їй. Над «Лоном Авраамовим» — преподобні, які сподобилися ангельського образу, злітають на крилах до Горнього Єрусалима.
II. 1
Лик преподобних отців. Святі в чернечому одязі
стоять у два ряди один за одним. У нижньому ряду
вони зображенні на повний зріст, у верхньому погрудно. Над верхнім рядом видно краєчки численних німбів. На тлі напис: стых прп0бныхъ великих wцъ .
Вигнання з раю Адама та Єви. Райський сад оточений високою стіною з зачиненими вратами. Всередині раю дерева на білому тлі. Одне з них вище
за інші; його стовбур обвитий змієм, що зриває пащею
плід. Біля дерева, простягаючи до змія руки, стоять
напівоголені, оперезані листям Адам і Єва. Правіше
вони покидають рай, озираючись на херувима з мечем, який проганяє їх. Поза раєм Адам і Єва в довгому одязі сидять на землі й плачуть. На тлі напис:
изгнанье адама и e из рая и плач ихъ седящих вне рая .
Торжество Православ’я (Поклоніння іконам).
Всередині храму встановлений широкий аналой
з Євангелієм і хрестом. Диякон з ієреєм, які стоять
за аналоєм, тримають у руках ікону Божої Матері
Ігорівської. Іконі вклоняються священство й чернецтво на чолі з патріархом і народ на чолі з царем.
На тлі напис: поклонение честным иконамъ .
Похвала Пресвятої Богородиці. Оточена квітучими гілками Богоматір сидить на престолі;
над Нею поясне зображення Христа Еммануїла,
благословляючого двома руками. По боках від
Богоматері 13 пророків, які прославляють Її, з розгорнутими сувоями в руках. На тлі напис: похвалы
пресвятыя бц0ы .
II. 2
Історія Іосифа Прекрасного. Сюжет включає
в себе п’ять сцен: брати кидають Іосифа до рову; брати продають Іосифа купцям; Іосиф тікає від дружини
Пентефрія; Іосифа виводять з темниці; Іосиф сидить
на троні перед братами, які прийшли до Єгипту за хлібом. На тлі напис: прича w4 целомудрномъ iw1сиfе .
Висушення смоковниці. Христос наближається
до безплідної смоковниці, вказуючи на неї рукою;
за Ним ідуть апостоли. На віддаленні стоять юдеї,
спостерігаючи за Христом. На тлі напис: прича w4
iссохшей смоковницh .
Притча про десятьох дів. Усередині оточеного
високими стінами райського саду на престолі сидить благословляючий Христос. Перед Ним стоять п’ять розважливих дів з німбами. По праву руку
від Христа — ангел. Поза раєм, перед зачиненими
вратами — нерозумні діви без німбів. На тлі напис:
прича w4 десяти дhвахъ .

Петром. За вратами — «Лоно Авраамово»: праотцы
Авраам, Исаак и Иаков сидят на скамье среди райских
деревьев. Возле них стоит благоразумный разбойник
с крестом. Над вратами рая — вписанное в круг изображение Богородицы на престоле и поклоняющихся
Ей ангелов. Над «Лоном Авраамовым» — сподобившиеся ангельского образа преподобные, взлетающие
на крыльях к Горнему Иерусалиму.
II. 1
Лик преподобных отец. Святые в монашеском облачении cтоят в два ряда один за другим. В нижнем
ряду они изображены в рост, в верхнем погрудно. Над
верхним рядом видны краешки множества нимбов.
На фоне надпись: стых прп0бныхъ великих wцъ .
Изгнание из рая Адама и Евы. Райский сад окружен
высокой стеной с закрытыми вратами. Внутри рая деревья на белом фоне. Одно из них выше других; его
ствол обвит змеем, срывающим пастью плод. У древа, простирая к змею руки, стоят полуобнаженные,
опоясанные листьями Адам и Ева. Правее они покидают рай, оглядываясь на изгоняющего их херувима
с мечом. Вне рая плачущие Адам и Ева в длинных
одеждах сидят на земле. На фоне надпись: изгнанье
адама и e из рая и плач ихъ седящих вне рая .
Торжество Православия (Поклонение иконам).
Внутри храма установлен широкий аналой с Евангелием и крестом. Стоящие за аналоем диакон с иереем держат в руках икону Божией Матери Игоревской.
Иконе поклоняются священство и монашество во главе с патриархом и народ во главе с царем. На фоне
надпись: поклонение честным иконамъ .
Похвала Пресвятой Богородицы. Окруженная
цветущими ветвями Богоматерь восседает на престоле; над Ней поясное изображение Христа Эммануила, благословляющего двумя руками. По сторонам Богоматери 13 прославляющих Ее пророков
с развернутыми свитками в руках. На фоне надпись:
похвалы пресвятыя бц0ы .
II. 2
История Иосифа Прекрасного. Сюжет включает
в себя пять сцен: братья бросают Иосифа в ров; братья
продают Иосифа купцам; Иосиф убегает от жены Пентефрия; Иосифа изводят из темницы; Иосиф восседает
на троне перед братьями, пришедшими в Египет за хлебом. На фоне надпись: прича w4 целомудрномъ iw1сиfе .
Иссушение смоковницы. Христос приближается
к бесплодной смоковнице, указывавая на нее рукой;
за Ним следуют апостолы. В отдалении стоят наблюдающие за Христом иудеи. На фоне надпись: прича w4
iссохшей смоковницh .
Притча о десяти девах. Внутри окруженного высокими стенами райского сада на престоле восседает благословляющий Христос. Перед Ним стоят
пять благоразумных дев с нимбами. По правую руку
Христа — ангел. Вне рая, перед затворенными вратами — неразумные девы без нимбов. На фоне надпись: прича w4 десяти дhвахъ .
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Воскрешення Лазаря. Благословляючий Христос наближається до сповитого білими пеленами
Лазаря, який стоїть на тлі чорної печери. Перед
Христом припадає до Його ніг Марія та колінопреклонена Марфа, позаду — апостоли. На віддалі
стоять юдеї, спостерігаючи за дивом. На тлі напис:
лазарево востанiе .
Вхід до Єрусалима. Христос їде на коричневому
ослику, оглядаючись на апостолів, що йдуть за Ним.
Перед Христом дитина постилає на землю одяг.
З воріт Єрусалима виходять з гілками в руках, вітаючи Христа, юдеї. На тлі напис: вход во iерусалим га
ншего iса ха .
III. 1
Христос у домі Симона прокаженого. Благословляючий Христос сидить на престолі всередині
палат. Зліва до Його ніг схилилася жінка з розпущеним волоссям; на підлозі перед нею стоїть невелика посудина з миром. Справа зображений Симон,
що звертається до Христа. Поруч — група апостолів без німбів; попереду всіх — Іуда, який показує
рукою в бік жінки. На віддалі стоять, спостерігаючи
за тим, що відбувається, юдеї. На тлі напис: вниде
гдь в домъ симоновъ с qченики своими .
Обмивання ніг. Христос, стоячи з рушником у руках, отирає ногу апостолові Петру, який сидить і на
знак здивування підносить палець до лоба. Решта
апостолів сидять на лавах у два ряди півколом. Усі,
крім Іуди, з німбами; у німбах надписані одна чи
дві початкові літери імені кожного. Біля ніг Христа
широка посудина з водою; за спиною — колонна,
на якій сидить півень. На тлі напис: омовение ногамъ
га ншего iса хса .
Таємна вечеря. За круглим столом зліва на престолі з високим підніжжям сидить Христос, благословляючи трапезу. Навколо столу — дванадцять
апостолів без німбів. Юний Іоанн схилився до грудей Христа; поруч з Іоанном — апостол Петро з розкритою перед грудьми долонею. Іуда, низько схилившись, тягнеться рукою до великої чаші — однієї
з двох посудин, що стоять на столі. Друга посудина
нагадує глек з вузьким горлом і широкою основою.
Крім них, на білій стільниці розкладені трикутні хлібці й коренеплоди, схожі на редьку. На тлі напис:
тайна вечеря га ншего iса ха .
Поцілунок Іуди. Христос із сувоєм в опущеній лівій руці оточений багатьма воїнами. Поруч з Ним —
Іуда, який, наблизившись для поцілунку, торкається долонею грудей Христа. На тлі напис: лобзание
июдино га ншег iс/а х/а .
III. 2
Розп’яття. На восьмикінцевому хресті — вигнуте тіло Христа. Його голова схилена до правого
плеча; на стегнах пов’язка. Зліва стоять Богоматір
і жони-мироносиці, справа — Іоанн Богослов і сотник Лонгин. Біля Богоматері воїн, який проколює бік
Христа списом і тримає корзину з цвяхами. Другий
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Воскрешение Лазаря. Благословляющий Христос
приближается к обвитому белыми пеленами Лазарю,
который стоит на фоне черной пещеры. Перед Христом припавшая к Его ногам Мария и коленопреклоненная Марфа, позади — апостолы. В отдалении стоят наблюдающие за чудом иудеи. На фоне надпись:
лазарево востанiе .
Вход в Иерусалим. Христос едет на коричневом
ослике, оглядываясь на идущих за Ним апостолов.
Перед Христом ребенок постилает на землю одежду.
Из ворот Иерусалима выходят с ветвями в руках приветствующие Христа иудеи. На фоне надпись: вход во
iерусалим га ншего iса ха .
III. 1
Христос в доме Симона прокаженного. Благословляющий Христос восседает на престоле внутри палат. Слева к Его ногам склонилась женщина
с распущенными волосами; на полу перед ней стоит
небольшой сосуд с миром. Справа изображен обращающийся к Христу Симон. Рядом — группа апостолов без нимбов; впереди всех — Иуда, указывающий
в сторону женщины рукой. В отдалении стоят наблюдающие за происходящим иудеи. На фоне надпись:
вниде гдь в домъ симоновъ с qченики своими .
Омовение ног. Христос, стоя с полотенцем в руках, вытирает ногу сидящему апостолу Петру, который
в знак недоумения подносит палец ко лбу. Остальные
апостолы сидят на скамьях в два ряда полукругом.
Все, кроме Иуды, с нимбами; в нимбах надписаны
одна или две начальные буквы имени каждого. У ног
Христа широкий сосуд с водой; за спиной — колонна
с сидящим на ней петухом. На фоне надпись: омовение
ногамъ га ншего iса хса .
Тайная вечеря. За круглым столом слева на престоле с высоким подножием восседает Христос, благословляющий трапезу. Вокруг стола — двенадцать
апостолов без нимбов. Юный Иоанн склонился к груди Христа; рядом с Иоанном — апостол Петр с раскрытой перед грудью ладонью. Иуда, низко нагнувшись, тянется рукой к большой чаше — одному из
двух стоящих на столе сосудов. Второй сосуд напоминает кувшин с узким горлом и широким основанием. Помимо них на белой столешнице разложены
треугольные хлебцы и корнеплоды, похожие на редьку. На фоне надпись: тайна вечеря га ншего iса ха .
Лобзание Иуды. Христос со свитком в опущенной левой руке окружен множеством воинов. Рядом
с Ним — Иуда, который, приблизившись для поцелуя,
касается ладонью груди Христа. На фоне надпись:
лобзание июдино га ншег iс/а х/а .
III. 2
Распятие. На восьмиконечном кресте — изогнувшееся тело Христа. Его голова склонена к правому
плечу; на бедрах повязка. Слева стоят Богоматерь
и жены-мироносицы, справа — Иоанн Богослов и сотник Лонгин. Возле Богоматери воин, прободающий
бок Христа копием и держащий корзину с гвоздями.

воїн, біля Іоанна, підносить Христові губку на тростині. Над хрестом летять два ангели; під хрестом
гірка й печера з черепом Адама. На другому плані
єрусалимська стіна. На тлі напис: растие га и спса
ншего iс .
Випрошування тіла Христа у Пілата. Пілат,
увінчаний короною, сидить на високому троні. Праву руку він простягає в бік Іосифа Аримафейського
та Никодима, які стоять біля підніжжя трону. Вони
дивляться на Пілата; у руках тримають сувої; обидва з німбами. На тлі напис: испросиша иосиф с никодимом q пилата тела га ншего iса ха .
Зняття з хреста. Іосиф Аримафейський стоїть
на приставленій до хреста драбині й опускає похилене вліво тіло Спасителя. Богоматір стоїть на ослінчику й підтримує голову Христа, Іоанн Богослов
обіймає Його ноги, а Марія Магдалина цілує руку.
Никодим, який сидить на нижньому щаблі драбини,
виймає обценьками цвяхи з Його ніг; поруч стоїть
корзина з цвяхами. Справа й зліва зображені жонимироносиці. На другому плані — єрусалимська стіна. На тлі напис: снятие со крта гда ншего iса ха .
Покладення у гроб. Тіло Христа, щільно обвите
пеленами, лежить на камені помазання головою вліво. Богоматір, яка сидить, підтримує голову Христа,

Другой воин, возле Иоанна, подносит Христу губку на трости. Над крестом два летящих ангела; под
крестом горка и пещера с черепом Адама. На втором
плане иерусалимская стена. На фоне надпись: растие
га и спса ншего iс .
Испрошение тела Христа у Пилата. Пилат, увенчанный короной, восседает на высоком троне. Правую руку он простирает в сторону стоящих у подножия трона Иосифа Аримафейского и Никодима. Они
смотрят на Пилата; в руках держат свитки; оба с нимбами. На фоне надпись: испросиша иосиф с никодимом q
пилата тела га ншего iса ха .
Снятие со креста. Иосиф Аримафейский, стоящий на приставленной к кресту лестнице, опускает
склонившееся влево тело Спасителя. Богоматерь, стоящая на скамеечке, поддерживает главу Христа, Иоанн
Богослов обнимает Его ноги, а Мария Магдалина целует руку. Никодим, который сидит на нижней ступени
лестницы, извлекает клещами гвозди из Его ног; рядом
стоит корзина с гвоздями. Справа и слева изображены
жены-мироносицы. На втором плане — иерусалимская
стена. На фоне надпись: снятие со крта гда ншего iса ха .
Положение во гроб. Тело Христа, плотно обвитое
пеленами, лежит на камне помазания головой влево.
Сидящая Богоматерь поддерживает голову Христа,
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цілуючи Його лик. Іосиф Аримафейський схилився
й тримає покровенними руками ноги Христа. Іоанн
Богослов, низько нахилившись, торкається Його
тіла. Никодим стоїть з розведеними руками. Позаду
Богоматері дві жони-мироносиці. На другому плані
між гірками встановлений восьмикінцевий хрест;
за ним — єрусалимська стіна. На тлі напис: положение во гроб га ншего iса хрс .
Написи. Див. Опис.
Іконографія. Частина серії аналойних «ікон
дня» з зображеннями празників і святих, пам’ять
яких звершується у певні дні церковного календаря. Представлений цикл дістав найменування
«Пісна Тріодь» за назвою богослужбової книги, що
містить тексти церковних служб Великого посту.
Сюжети ікон присвячені євангельським притчам
і подіям Священної історії, які згадуються у період
Великого посту й підготовчі неділі, що йому передують. До 1-ї підготовчої неділі відноситься «Притча про митаря та фарисея» (Лк. 18:9–14), до 2-ї —
«Притча про блудного сина» (Лк. 15:11–32), до 3-ї
«м’ясопусної» — «Страшний суд». Пам’ять «Усіх
преподобних і богоносних отців, у подвигу просіявших», припадає на наступну, «сиропусну» суботу
напередодні 4-ї підготовчої неділі, яка ще йменується «Прóщеною» і в яку згадується «Гріхопадіння
Адама і Єви та вигнання їх з раю» (Бут. 3:1–24). Ця
неділя завершує приготування до Великого посту.
«Поклоніння іконам» стосується 1-ї неділі посту,
в яку святкується «Торжество Православ’я» —
пам’ять відновлення іконошанування святою
праведною царицею Феодорою (843 р.). Сюжет
«Похвала Пресвятої Богородиці» пов’язаний з суботою 5-ї седмиці посту, яку називають «Суботою
акафіста», коли за богослужінням прославляється Богоматір. «Воскрешення Лазаря» (Ін. 11:1–44)
та «Вхід до Єрусалима» (Мф. 21:1–9; Мк. 11:1–10;
Лк. 19:29–40; Ін. 12:12–18) відповідають суботі
(«Лазаревій») та неділі («Ваїй», або «Вербній») 6-ї
седмиці посту. На час Страсної седмиці припадає
кілька сюжетів. У Великий Понеділок згадується
«Історія Іосифа Прекрасного» (Бут. 37:1 — 45:28),
ветхозавітного патріарха, через заздрощі проданого братами до Єгипта, який спершу постраждав,
а потім прославився, ставши прообразом Христа,
зрадженого співвітчизниками й відданого ними
на смерть. Того ж дня згадується «Висушення смоковниці» (Мк. 11:12–14, 20), проклятої Христом
за безпліддя, що слугувала образом фарисеїв,
у яких, попри їхню зовнішню побожність, Спаситель
не знайшов плодів благочестя, а тільки лицемірне
дотримання закону. У Великий Вівторок вірним нагадують «Притчу про десятьох дів» (Мф. 25:1–13),
яку Христос розповів під час бесіди про раптовість
кончини світу й Другого пришестя. З Великою Середою пов’язаний сюжет «Христос у домі Симона» (Мф. 26:6–13; Мк. 14:3–9), що розповідає про
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целуя Его лик. Склонившийся Иосиф Аримафейский
держит покровенными руками ноги Христа. Иоанн Богослов, низко наклонившись, касается Его тела. Никодим стоит с разведенными руками. Позади Богоматери две жены-мироносицы. На втором плане между
горками установлен восьмиконечный крест; за ним —
иерусалимская стена. На фоне надпись: положение во
гроб га ншего iса хрс .
Надписи. См. Описание.
Иконография. Часть серии аналойных «икон дня»
с изображениями праздников и святых, память которых
совершается в определенные дни церковного календаря. Представленный цикл получил наименование
«Постная Триодь» по названию богослужебной книги,
содержащей тексты церковных служб Великого поста.
Сюжеты икон посвящены евангельским притчам и событиям Священной истории, которые вспоминаются
в период Великого поста и предшествующие ему подготовительные воскресенья. К 1-му подготовительному воскресенью относится «Притча о мытаре и фарисее» (Лк. 18:9–14), ко 2-му — «Притча о блудном сыне»
(Лк. 15:11–32), к 3-му мясопустному — «Страшный
суд». Память «Всех преподобных и богоносных отцов,
в подвиге просиявших», приходится на следующую,
«сыропустную» субботу накануне 4-го подготовительного воскресенья, которое еще именуется «Прóщеным», и в которое вспоминается «Грехопадение Адама
и Евы и изгнание их из рая» (Быт. 3:1–24). Это воскресенье завершает приготовление к Великому посту.
«Поклонение иконам» относится к 1-му воскресенью
поста, в которое празднуется «Торжество Православия» — память восстановления почитания икон святой
праведной царицей Феодорой (843 г.). Сюжет «Похвала Пресвятой Богородицы» связан с субботой 5-й седмицы поста, называемой «Субботой акафиста», когда
за богослужением прославляется Богоматерь. «Воскрешение Лазаря» (Ин. 11:1–44) и «Вход в Иерусалим»
(Мф. 21:1–9; Мк. 11:1–10; Лк. 19:29–40; Ин. 12:12–18)
соответствуют субботе («Лазаревой») и воскресенью
(«Вербному», или «Неделе ваий») 6-й седмицы поста.
Ко времени Страстной седмицы относится несколько сюжетов. В Великий Понедельник воспоминается
«История Иосифа Прекрасного» (Быт. 37:1 — 45:28),
ветхозаветного патриарха, из зависти проданного
братьями в Египет, сперва пострадавшего, а потом
прославившегося и прообразовавшего страдания Христа, преданного на смерть соотечественниками. В этот
же день воспоминается «Иссушение смоковницы»
(Мк. 11:12–14, 20), проклятой Христом за бесплодие
и послужившей образом фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Спаситель не нашел
плодов благочестия, а только лицемерное соблюдение закона. К Великому Вторнику относится «Притча
о десяти девах» (Мф. 25:1–13), рассказанная Христом
во время беседы о внезапности кончины мира и Второго пришествия. С Великой Средой связан сюжет
«Христос в доме Симона» (Мф. 26:6–13; Мк. 14:3–9),

грішницю, яка обмила сльозами та помазала дорогоцінним миром ноги Спасителя й цим приготувала
Його до поховання. З Великим Четвергом пов’язані сюжети «Обмивання ніг» (Ін. 13:2–10), «Таємна
вечеря» (Мф. 26:20–29; Мк. 14:17–25; Лк. 22:14–38;
Ін. 13:12–38) та «Поцілунок Іуди» (Мф. 26:47–50;
Мк. 14:43–45; Лк. 22:47–48), а з Великою П’ятницею — «Розп’яття» (Мф. 27:33–50; Мк. 15:22–37;
Лк. 23:33–46; Ін. 19:18–30), «Випрошування тіла
Христа у Пілата» (Мф. 27:57–58; Мк. 15:43–45;
Лк. 23:50–52; Ін. 19:38–39), «Зняття з хреста»
(Лк. 23:53; Ін. 19:38) й «Покладення у гроб»
(Мф. 27:59–60; Мк. 15:46; Лк. 23:53; Ін. 19:39–42).
Подібні ікони, виконані не на дереві, а на пролевкашеному з обох боків полотні, називалися
у давнину «полотенцями» («полотьньце» — зменшувальне від «полотьно» — льняна тканина). Найменування «таблетки» (від франц. tableau — картина) було введено на початку XX століття. Зазвичай
їх створювали серіями для можливості мати в храмі невеликі ікони для покладення на аналой у дні
зображених на них свят. Найбільш ранні давньоруські ікони-таблетки, що дійшли до нас, датуються XV століттям. Про ікони-таблетки див.: Лазарев,
1977; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 301–
320; Евсеева, 2013, с. 439–440.
Схоронність. Механічні пошкодження з втратами фарбового шару та нечисленні, частково
тоновані точкові втрати фарбового шару по всій
поверхні. Різночасові тонування по втратах золота
на тлі. Дрібні відколи фарбового шару та левкасу
по краях.
Реставрація проводилася в 1972 році В. В. Кириченком у КМРМ.
Походження не встановлене. Наприкінці
XIX століття ікони входили до зібрання московського антиквара І. Л. Силіна (бл. 1825 — 1899) (див. Архівні матеріали). Близько 1912 року вони були придбані В. Н. Ханенко за порадою І. С. Остроухова.
До 1918 року знаходилися в зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. У каталозі 1931 року ікони віднесені до «московського письма» початку XVII століття
строгановської школи (царської) (Каталог музея
ВУАН, 1931, с. 62, № 549). Н. Є. Мньова вважала
їх твором строгановських майстрів кінця XVI — початку XVII століття. Т. О. Ананьєва знаходила у них
риси, нехарактерні для строгановської традиції.
В. В. Кириченко припускав московське походження
ікон і датував їх першою половиною XVII століття.
С. І. Голубєв датував їх XVII століттям і відносив
до строгановських творів найвищої якості. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова припускали можливість
пізнього походження таблеток, відсуваючи час їх
створення до XIX століття.

повествующий о грешнице, которая омыла слезами
и помазала драгоценным миром ноги Спасителя и этим
приготовила Его к погребению. С Великим Четвергом
связаны сюжеты «Омовение ног» (Ин. 13:2–10), «Тайная вечеря» (Мф. 26:20–29; Мк. 14:17–25; Лк. 22:14–
38; Ин. 13:12–38) и «Лобзание Иуды» (Мф. 26:47–50;
Мк. 14:43–45; Лк. 22:47–48), а с Великой Пятницей —
«Распятие» (Мф. 27:33–50; Мк. 15:22–37; Лк. 23:33–46;
Ин. 19:18–30), «Испрошение тела Христа у Пилата»
(Мф. 27:57–58; Мк. 15:43–45; Лк. 23:50–52; Ин. 19:38–
39), «Снятие со креста» (Лк. 23:53; Ин. 19:38) и «Положение во гроб» (Мф. 27:59–60; Мк. 15:46; Лк. 23:53;
Ин. 19:39–42).
Подобные иконы, выполненные не на дереве, а на
пролевкашенном с обеих сторон полотне, назывались в древности «полотенцами» («полотьньце» —
уменьшительное от «полотьно» — льняная ткань).
Наименование «таблетки» (от франц. tableau — картина) было введено в начале XX века. Обычно их
создавали сериями для возможности иметь в храме
небольшие иконы, клавшиеся на аналой в дни изображенных на них праздников. Самые ранние дошедшие до нас древнерусские иконы-таблетки датируются XV веком. Об иконах-таблетках см.: Лазарев, 1977;
Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 301–320;
Евсеева, 2013, с. 439–440.
Сохранность. Механические повреждения с утратами красочного слоя и немногочисленные, частично тонированные точечные утраты красочного слоя
по всей поверхности. Разновременные тонировки
по утратам золота на фоне. Мелкие сколы красочного
слоя и левкаса по краям.
Реставрация проводилась в 1972 году В. В. Кириченко в КМРИ.
Происхождение не установлено. В конце
XIX века иконы входили в собрание московского антиквара И. Л. Силина (ок. 1825 — 1899) (см. Архивные материалы). Около 1912 года они были приобретены В. Н. Ханенко по совету И. С. Остроухова.
До 1918 года находились в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. В каталоге 1931 года иконы отнесены
к «московским письмам» начала XVII века строгановской школы (царской) (Каталог музея ВУАН, 1931,
с. 62, № 549). Н. Е. Мнёва считала их произведением строгановских мастеров конца XVI — начала XVII
века. Т. А. Ананьева находила в них черты, нехарактерные для строгановской традиции. В. В. Кириченко
предполагал московское происхождение икон и датировал их первой половиной XVII века. С. И. Голубев
датировал их XVII веком и относил к строгановским
произведениям превосходного качества. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова допускали возможность позднего происхождения таблеток, отодвигая время их
создания к XIX веку.
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Аналогічні за стилістикою та розміром чотири
двобічні таблетки, що входили раніше до колекції
Ейнара Кране (Einar Krane) (Kjellin, 1956, p. 209,
№ 78, 94, 102, 111, 114), фахівці відносять до XVII
або кінця XVIII століття, однак точне датування ікон
цієї серії вже довгий час залишається предметом
дискусії.
За свідченням Н. І. Комашко, в одному з московських приватних зібрань зберігається двобічна
таблетка, що за розміром, стилем, колоритом і композиційними прийомами аналогічна циклу київських
ікон, а головне, сюжетно продовжує та доповнює
його. На одному її боці — «Воскресіння Христове —
Зішеся до аду», на другому — чотири сюжети: «Увірування Фоми», «Зцілення розслабленого», «Христос і самарянка», «Зцілення сліпонародженого».
У 2011 році репродукцію цієї таблетки було вміщено
у каталозі амстердамської галереї «Jan Morsink»
(Collecting Old Icons. Russian and Greek Icons 15th–
19th century: Catalogue), де є також інформація про
три інші ікони даного циклу, що знаходилися в європейських приватних зібраннях. На цих таблетках
розміщені такі сюжети: 1) «Жони-мироносиці біля
гроба Господнього» та «Зішестя Святого Духа»;
2) «Христос навчає у храмі» та невизначений сюжет; 3) «Вознесіння Христове» та «Перший Вселенський Собор». У 1950-ті роки всі вони були частиною колекції Ейнара Кране (Kjellin, 1956, p. 209,
№ 102). У каталозі також повідомляється, що ікона
з амстердамської галереї в 1969 році знаходилася в колекції Урсули Баум (Ursula Baum, Hannover)
та експонувалася на виставці, що проходила з жовтня 1969 по січень 1970 року в Мюнхені (Ikonen 13.
bis 19. Jahrhundert, ed. H. Skrobucha, München 1969,
Cat. 262).
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 441; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 62, № 549; Каталог КГМРИ 1955, с. 11; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 32; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 27; Евсеева,
2013, с. 439–440; Сокровища Православия, 2013,
с. 46–47.
Архівні матеріали. У листі І. С. Остроухова до
В. Н. Ханенко від 12 січня 1912 року згадуються три
ікони «Пісної Тріоді» з зібрання Івана Лукича Силіна, які пропонувалися до продажу в Москві за 6 000
карбованців (ВР ДТГ, ф. 10, № 630, арк. 1–1 зв.).
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Аналогичные по стилистике и размерам четыре
двустороние таблетки, входившие ранее в коллекцию Эйнара Кране (Einar Krane) (Kjellin, 1956, p. 209,
№ 78, 94, 102, 111, 114), специалисты относят к XVII
или концу XVIII века, однако точная датировка икон
этой серии уже долгое время остается предметом
дискуссии.
По свидетельству Н. И. Комашко, в одном из московских частных собраний хранится двусторонняя
таблетка, которая по размеру, стилю, колориту и композициционным приемам аналогична циклу киевских
икон, а главное, сюжетно продолжает и дополняет
их. На одной ее стороне — «Воскресение Христово — Сошествие во ад», на другой — четыре сюжета: «Уверение Фомы», «Исцеление расслабленного»,
«Христос и самарянка», «Исцеление слепорожденного». В 2011 году репродукция этой таблетки была
помещена в каталоге амстердамской галереи «Jan
Morsink» (Collecting Old Icons. Russian and Greek
Icons 15th–19th century: Catalogue), где есть также
информация о трех других иконах данного цикла,
находившихся в европейских частных собраниях.
На сторонах этих таблеток размещены следующие
сюжеты: 1) «Жены-мироносицы у гроба Господня»
и «Сошествие Святого Духа»; 2) «Христос учит в храме» и неопределенный сюжет; 3) «Вознесение Христово» и «Первый Вселенский Собор». В 1950-е годы
все они были частью коллекции Эйнара Кране (Kjellin,
1956, p. 209, № 102). В каталоге также сообщается,
что икона из амстердамской галереи в 1969 году находилась в коллекции Урсулы Баум (Ursula Baum,
Hannover) и экспонировалась на выставке, проходившей с октября 1969 по январь 1970 года в Мюнхене (Ikonen 13. bis 19. Jahrhundert, ed. H. Skrobucha,
München 1969, Cat. 262).
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 441; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 62, № 549; Каталог КГМРИ 1955, с. 11; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 32; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 27; Евсеева,
2013, с. 439–440; Сокровища Православия, 2013,
с. 46–47.
Архивные материалы. В письме И. С. Остроухова к В. Н. Ханенко от 12 января 1912 года упоминаются три иконы «Постной Триоди» из собрания Ивана
Лукича Силина, предлагавшиеся к продаже в Москве
за 6 000 рублей (ОР ГТГ, ф. 10, № 630, л.1-1 об).

19.
Деісус
Перша половина XVII століття
Північна провінція (?)
Дерево, темпера. 40 × 166,5 × 4
Дошка соснова з ковчегом,
шпуги врізні наскрізні поперечні.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-365

Деисус

Deёsis

Первая половина XVII века
Северная провинция (?)
Дерево, темпера. 40 × 166,5 × 4
Доска сосновая с ковчегом, шпонки врезные сквозные поперечные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-365

Опис. Композиція семифігурного поясного
деісусного чину традиційна. У центрі фронтальне
зображення Христа у гіматії, що залишає відкритими
хітон на правій руці та правій половині грудей. Права, благословляюча рука знаходиться перед грудьми; ліва підтримує збоку розкрите Євангеліє. Волосся, укладене на прямий проділ, лежить пасмами
на плечах. По праву руку від Христа, напівобертом
до Нього стоять Богоматір, архангел Михаїл та апостол Петро, по ліву — Іоанн Предтеча, архангел
Гавриїл та апостол Павел. Богоматір та Іоанн одну
руку молитовно простягають до Спасителя, другою
тримають розгорнуті сувої. У руках архангелів тонкі посохи-мірила та маленькі зерцала з монограмами Христа. Петро праву руку молитовно простягає
до Христа, у лівій руці тримає сувій. Павел тримає
на рівні пояса закриту книгу, вказуючи на неї правою рукою. Архангели вдягнені у скріплені фібулами
на грудях далматики та плащі, що покривають плечі.
На Іоанні Предтечі волосяниця та гіматій, що закриває праву частину фігури. Гіматій Петра закриває
майже всю фігуру, залишаючи відкритим лише хітон
по центру грудей. Гіматій Павла залишає відкритими хітон на правій руці до плеча та на правій половині грудей. Одяг червоного, червоно-коричневого,
темно-синього, зеленого та вохристого кольорів.
Внутрішня частина крил архангелів вохриста, зовнішня, що її видно на невеликих вузьких ділянках, —
темно-синя. Кайми одягу архангелів і Богоматері,
а також клав на правому плечі Христа й усі німби
срібні. Німб Христа з перехрестям. Тло вохристе.
На полях фрагменти басменного окладу.

First half of the C17th
North provinces (?)
Wood, tempera. 40 × 166.5 × 4
Panel of pine wood with ‘kovcheg’,
full-width transverse cut-in
battens. No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-365

Описание. Композиция семифигурного поясного
деисусного чина традиционна. В центре фронтальное изображение Христа в гиматии, оставляющем
открытыми хитон на правой руке и правой половине груди. Правая, благословляющая рука находится
перед грудью; левая поддерживает сбоку раскрытое
Евангелие. Волосы, уложенные на прямой пробор,
лежат прядями на плечах. По правую руку Христа,
вполоборота к Нему, стоят Богоматерь, архангел Михаил и апостол Петр, по левую — Иоанн Предтеча, архангел Гавриил и апостол Павел. Богоматерь и Иоанн
одну руку молитвенно обращают к Спасителю, другой
держат развернутые свитки. В руках архангелов тонкие посохи-мерила и маленькие зерцала с монограммами Христа. Петр правую руку молитвенно обращает
ко Христу, в левой руке держит свиток. Павел держит
на уровне пояса закрытую книгу, указывая на нее правой рукой. Архангелы одеты в покрывающие плечи
далматики и плащи, скрепленные фибулами на груди.
На Иоанне Предтече власяница и гиматий, закрывающий правую часть фигуры. Гиматий Петра закрывает
почти всю фигуру, оставляя открытым только хитон
по центру груди. Гиматий Павла оставляет открытыми хитон на правой руке до плеча и на правой половине груди. Одежды красного, красно-коричневого,
темно-синего, зеленого и охристого цветов. Внутренняя часть крыльев архангелов охристая, внешняя, видимая на небольших узких участках, — темно-синяя.
Каймы одежд архангелов и Богоматери, а также клав
на правом плече Христа и все нимбы серебряные.
Нимб Христа с перекрестьем. Фон охристый. На полях фрагменты басменного оклада.
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Написи. На тлі вгорі між німбами чорним: IС~ ХС~ ,
МР~ FY~ , IW~Ан , А|РХАнГHлъ МИХАIлъ: , [АП7ЛЪ]
ПЕ{ТРЪ, А|РХАнГHлъ ГАВРIл~ , АП7ЛЪ ПА{ВЕЛЪ .
На Євангелії текст у два стовпчики чорним, буквиця — червоним: Прiидите ко мне вси труждающiеся .
На сувоях тексти чорним, буквиці — червоним;
у Богоматері: ВЛК0О ГИ0 IС~ ХсЕ СН~H И БЖ~Е ; у Іоанна
Предтечі: СЕ АгНе БЖ~ИI ВЗHлa .
Іконографія. Ікона належить до типу семифігурних поясних деісусних чинів. Схожу за іконографією
пам’ятку див. Кат. 5. Про Деісус див. Кат. 2.
Схоронність. Численні втрати фарбового шару
з ґрунтом.
Реставрація. Візуально визначаються сліди
реставрації. Документів щодо часу та місця її проведення немає.
Надходження. У 1942 році з історикокультурного заповідника «Всеукраїнське музейне
містечко» на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була віднесена до творів московської традиції
XVI століття. Н. Є. Мньова вважала її роботою провінційних майстрів XVII століття. З таким датуванням погоджувалися С. І. Голубєв, Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова, які припускали можливість північного походження ікони. В. В. Кириченко датував її
другою половиною XVII століття. І. О. Іванова пов’язувала ікону з північним малярством XVII — початку
XVIII століття. Н. Б. Салько віднесення ікони до північної традиції ставила під сумнів. Фрагменти басми, що збереглася, В. В. Кириченко вважав типовими для Півночі XVIII століття. В. М. Тетерятников
датував басму XVIII–XIX століттями.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 31.
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Надписи. На фоне вверху между нимбами черным: IС~ ХС~ , МР~ FY~ , IW~Ан , А|РХАнГHлъ МИХАIлъ: ,
[АП7ЛЪ] ПЕ{ТРЪ, А|РХАнГHлъ ГАВРIл~ , АП7ЛЪ ПА{ВЕЛЪ .
На Евангелии текст в два столбца черным, буквица —
красным: Прiидите ко мне вси труждающiеся . На свитках тексты черным, буквицы — красным; у Богоматери: ВЛК0О ГИ0 IС~ ХсЕ СН~H И БЖ~Е ; у Иоанна Предтечи:
СЕ АгНе БЖ~ИI ВЗHлa .
Иконография. Икона относится к типу семифигурных поясных деисусных чинов. Сходный по иконографии памятник см. Кат. 5. О Деисусе см. Кат. 2.
Сохранность. Многочисленные утраты красочного слоя с грунтом.
Реставрация. Визуально определяются следы реставрации. Документы о времени и месте ее проведения отсутствуют.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного
заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была отнесена к произведениям московской традиции XVI века. Н. Е. Мнёва считала ее работой
провинциальных мастеров XVII века. С такой датировкой соглашались С. И. Голубев, Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова, допускавшие возможность северного происхождения иконы. В. В. Кириченко датировал
ее второй половиной XVII века. И. А. Иванова связывала икону с северными письмами XVII — начала
XVIII века. Н. Б. Салько отнесение иконы к северным
письмам ставила под сомнение. Фрагменты сохранившейся басмы В. В. Кириченко считал типичными
для Севера XVIII века. В. М. Тетерятников датировал
басму XVIII–XIX веками.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 31.

20.
Введення до храму
Пресвятої Богородиці
Середина XVII століття
Поволжя (?)
Дерево, темпера
52,5 × 44 × 3,2
Дошка липова з ковчегом, дві
врізні зустрічні профільовані шпуги (XIX ст.). Паволока,
левкас.
Інв. Ж-373

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Середина XVII века
Поволжье (?)
Дерево, темпера
52,5 × 44 × 3,2
Доска липовая с ковчегом, две
врезные встречные профилированные шпонки (XIX в.). Паволока, левкас.
Инв. Ж-373

Опис. У центрі композиції на прямокутному підніжжі стоїть обернена вправо маленька Марія з непокритою головою в темно-зеленій туніці. Справа
низько схилився Захарія, який трохи підвівся з престолу назустріч Їй. На Захарії одяг юдейського первосвященника — червоний плащ, довгий коричневий подир та короткий темний ефод. Ліву руку він
приклав до своїх грудей, правою рукою, двоперстно
благословляючи, торкається голови Марії. За Марією стоять, схиливши голови та спрямувавши в Її
бік руки, Анна у червоному мафорії й темно-зеленій
туніці та Іоаким у темному хітоні й червоному гіматії.
Ноги Іоакима, показані в русі, ледь торкаються землі кінчиками пальців. Позаду батьків Марії стоять
діви з непокритими головами. Повністю зображені
обличчя чотирьох з них, обличчя інших проглядають
лише частково. У двох дів у руках свічі. На другому
плані — будівля храму, головний купол якого увінчаний шестикутним об’ємом із рівнокінцевим хрестом,
що лежить нагорі. Вузький вхід до храму зображений зліва, за спинами дів, а широка арка, що веде
до святилища, — в центрі; всередині арки видно
наполовину відчинені ажурні двостулкові двері, які
нагадують царські врата. Святая святих храму розташовано справа під окремим широким куполом; до
маленької Марії, яка сидить усередині на престолі,
підлітає ангел з їжею у руці. Над куполами храму
піднімаються дахи будинків і стіна міста. Німби золоті. Тло та поля жовті.
Написи. На верхньому полі в’яззю: ВВЕДЕ{НIЕ
ВЦР~КОВЬ ПРЕТ~ЫЯ БЦ0Ы .
Іконографія. Зображений епізод належить до
числа сюжетів протоєвангельського кола, відсутніх
у канонічних Євангеліях. Літературними джерелами
для іконографії послужили апокрифи: «Протоєвангеліє Якова» та «Євангеліє Псевдо-Матфея». Згідно
з ними, батьки Богоматері, Іоаким та Анна, виконуючи дану до народження Марії обіцянку присвятити дитину Богові, по досягненні донькою трирічного віку відвели її до Єрусалимського храму. Разом

The Entry of the Most
Holy Mother of God into
the Temple
Mid-C17th. Volga region (?)
Wood, tempera
52.5 × 44 × 3.2
Panel of linden wood with
‘kovcheg’, two shaped latitudinal
cut-in battens (nineteenthcentury). Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-373

Описание. В центре композиции на прямоугольном подножии стоит обращенная вправо маленькая
Мария с непокрытой головой в темно-зеленой тунике. Справа низко склонился приподнявшийся Ей
навстречу с престола Захария в одежде иудейского
первосвященника — красном плаще, длинном коричневом подире и коротком темном ефоде. Левую руку
он приложил к своей груди, правой, двуперстно благословляя, касается головы Марии. За Марией стоят,
склонив головы и направив в Ее сторону руки, Анна
в красном мафории и темно-зеленой тунике и Иоаким
в темном хитоне и красном гиматии. Ноги Иоакима
показаны в шаге: кончиками пальцев он едва касается земли. Позади родителей Марии стоят девы с непокрытыми головами. Полностью изображены лица
четырех из них, лица других проглядывают лишь
частично. У двух дев в руках свечи. На втором плане — здание храма, главный купол которого увенчан
шестиугольным объемом с лежащим равноконечным
крестом наверху. Узкий вход в храм изображен слева, за спинами дев, а широкая арка, ведущая в святилище, — в центре; внутри арки видны наполовину
открытые ажурные двустворчатые двери, напоминающие царские врата. Святая святых храма расположена справа под отдельным широким куполом;
к сидящей внутри него на престоле маленькой Марии
подлетает ангел с пищей в руке. Над куполами храма
возвышаются крыши домов и стена города. Нимбы
золотые. Фон и поля желтые.
Надписи. На верхнем поле вязью: ВВЕДЕ{НIЕ
ВЦР~КОВЬ ПРЕТ~ЫЯ БЦ0Ы .
Иконография Изображенный эпизод относится
к числу сюжетов протоевангельского круга, отсутствующих в канонических Евангелиях. Литературными
источниками послужили апокрифы: «Протоевангелие
Иакова» и «Евангелие Псевдо-Матфея». Согласно
им, родители Богоматери, Иоаким и Анна, исполняя
данное до рождения Марии обещание посвятить
ребенка Богу, по достижении дочерью трехлетнего
возраста отвели ее в Иерусалимский храм. Вместе
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з батьками Марію супроводжували діви зі світильниками. Первосвященник, який зустрів Марію у храмі, благословив Її та ввів до Святая Святих, посадивши біля жертовника. Там Марія залишалася до
12-річного віку, займаючись рукоділлям і читанням
Священного Писання. Про іконографію «Введення
до храму Пресвятої Богородиці» див.: LafontaineDosogne, 1992.
Схоронність. Авторський живопис XVII століття
доповнений невеликими правками XIX століття.
Реставрація проводилася в 1944, 1946 і 1951
роках у ДНДРМ, у 1973–1975 роках у КДХІ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була віднесена до пам’яток московського письма
XVII століття. З такою атрибуцією погоджувалась
Н. Є. Мньова. В. В. Кириченко датував ікону серединою XVII століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
зараховували її до старообрядницьких пам’яток кінця XVIII — початку XIX століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 37.

с родителями Марию сопровождали девы со светильниками. Встретивший Марию в храме первосвященник благословил Ее и ввел во Святая Святых,
посадив у жертвенника. Там Мария оставалась до
12-летнего возраста, занимаясь рукоделием и чтением Священного Писания. Об иконографии «Введения во храм Пресвятой Богородицы» см.: LafontaineDosogne, 1992.
Сохранность. Авторская живопись XVII века дополнена небольшими правками XIX века.
Реставрация проводилась в 1944, 1946 и 1951 годах в ГНИРМ, в 1973–1975 годах в КГХИ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена к памятникам московского письма XVII
века. С такой атрибуцией соглашалась Н. Е. Мнёва.
В. В. Кириченко датировал икону серединой XVII
века. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова относили ее
к старообрядческим памятникам конца XVIII — начала XIX века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 37.

21.
«Достойно єсть»
Середина XVII століття
Поволжя (?)
Дерево, темпера. 89 × 105 × 2,8
Дошка різних порід з ковчегом,
шпуги наскрізні. Паволока,
левкас.
Інв. Ж-393

«Достойно есть»
Середина XVII века
Поволжье (?)
Дерево, темпера. 89 × 105 × 2,8
Доска разных пород с ковчегом,
шпонки сквозные. Паволока,
левкас.
Инв. Ж-393

Опис. Композиція складається з двох горизонтальних ярусів. У центрі верхнього ярусу — коло
з Богоматір’ю, яка сидить на престолі. По краю
кола смуга з 14 малими колами, у верхньому
з яких — Саваоф, у решті — оплічно зображені
ангели. По боках коло підтримують два ангели, що
летять. Ще два ангели у верхніх кутах композиції,
які стоять, тримають довгий, розгорнутий над усім
ярусом, сувій з написом. Під ними — дві групи пророків на тлі гірок, обернені в бік Богоматері. У лівій
групі: Аввакум, Ісаія, Наум і Давид. У правій групі:
Соломон, Софонія, Мойсей, Єлисей та Ілія. У руках деяких пророків розгорнуті сувої с текстами.
Давид, Соломон та Ілія правою рукою благословляють. Давид і Соломон зображені з царськими
вінцями.

Icon of the Mother
of God ‘Axion Estin’
Mid-C17th. Volga region (?)
Wood, tempera. 89 × 105 × 2.8
Panel of various woods with
‘kovcheg’, full-width battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-393

Описание. Композиция состоит из двух горизонтальных ярусов. В центре верхнего яруса — круг
с сидящей на престоле Богоматерью. По краю круга
полоса с 14 малыми кругами, в верхнем из которых —
Саваоф, в остальных — оплечно изображенные ангелы. По бокам круг поддерживают два летящих ангела.
Еще два ангела, изображенные стоящими в верхних
углах композиции, держат длинный, развернутый над
всем ярусом, свиток с надписью. Под ними — две
группы пророков на фоне горок, обращенные в сторону Богоматери. В левой группе: Аввакум, Исаия, Наум
и Давид. В правой группе: Соломон, Софония, Моисей, Елисей и Илия. В руках некоторых пророков развернутые свитки с текстами. Давид, Соломон и Илия
правой рукой благословляют. Давид и Соломон изображены с царскими венцами.
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У центрі нижнього ярусу — коло з Богоматір’ю,
яка стоїть у позі Оранти з молитовно здійнятими руками. Поруч з Нею херувим і серафим. Знизу коло
підтримують два ширяючих ангели. Від кола вгору
в обидва боки спрямовані чотири широких промені з символами євангелістів. Над колом розміщене
оплічне зображення Христа і двох обернених до
Нього ангелів. Угорі справа та зліва два ангели, що
летять, тримають розгорнутий довгий сувій з написом. Під ангелами на тлі гірок дві групи апостолів,
обернених у бік Богоматері. Зліва: Петро з розгорнутим сувоєм, Марк, Іоанн, Фома та Яків. Справа:
Павел, Лука, Андрій, Симон, Філіпп. Німби золоті,
у деяких ангелів зелені. Тло вохристе. Поля світлозеленуваті. По краю ковчега синя смуга із золотим
орнаментом. Опуш двоколірна — синя та червона.
Написи на розгорнутих сувоях у руках ангелів
виконані в’яззю, без розділення на слова. У верхньому ярусі: ДОСТОЙНО Е\С
\ ТЬ A\КО ВОИ{СТИННУ БЛАЖИ{ТИ ТA БОГОРО{ДИЦУ ПРИСНОБЛАЖЕ{ННУЮ ;
у нижньому ярусі: И| ПРЕНЕПОРО{ЧНУЮ И| МА{ТЕРЬ
БГ~А НШ~ЕГО . Написи в німбах пророків: соfо1ния ,
моисh1и , e4лисh1и , l4лия6 (решта непрочитувані); апостолів: I|як1 опъ , fома2 , iонан бо/ , маркъ , Па1vелъ , лvка2 , андрh1й , [с]и1монъ , fили1ппъ . На сувоях у руках пророків
та апостолів: у Соломона — Прм0рость созда себh2 хра2мъ
и4 q4тверди столпъ седмъ ; у Давида — Воскресни гд/и
в покой твой ты и кивотъ ; у Мойсея — Азъ прозвах тя
купинq w4гнем пали ; у Ілії — Ревнуя поревновахъ по гд/е
бз/е вседе ; у Аввакума — Бг/ъ t ю3га придетъ l4 ст/ый и4s
горы приос ; у Ісаії — Се Дв/а во чревh прииметъ и родит
сн/а и нар ; у Петра — Братие блг/оловенъ бг/ъ и w4цъ гд7а нш/
его iс/а . Поруч із символами євангелістів: біля орла —
маркъ , біля лева — [Iw]ан , біля тельца — [Лука]
(стерта), біля ангела — матфhй.
Іконографія. На іконі представлена символічна
ілюстрація поширеного молитовного прославлення Богоматері, що складається з чотирьох стихів. Вважається, що початкові два стихи складені
Космою Маюмським (VIII ст.), а заключні, згідно
з переказом, додані архангелом Гавриїлом, який
явився в IX столітті ченцеві Карейського монастиря
на Афоні й чудесно написав їх перстом на кам’яній плиті. Композиції «Достойно єсть» складалися
зазвичай з чотирьох частин (відповідно до чотирьох стихів молитви) і представляли Богоматір
в оточенні пророків, апостолів, отців Церкви та ангельських чинів, які прославляють Її. У даному разі
ікона містить тільки дві початкові частини композиції. Зображення розділено на два яруси, верхній
з яких відповідає першому стиху: «Достойно есть
яко воистину блажити Тя Богородицу», а нижній —
другому: «Присноблаженную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего». Дві заключні частини композиції на іконі відсутні. Вони мали б ілюструвати
третій та четвертий стихи молитви: «Честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим»
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В центре нижнего яруса — круг со стоящей внутри
него Богоматерью в позе Оранты с молитвенно воздетыми руками. Рядом с Ней херувим и серафим. Снизу
круг поддерживают два парящих ангела. От круга вверх
в обе стороны направлены четыре широких луча с символами евангелистов. Над кругом размещено оплечное
изображение Христа и двух обращенных к Нему ангелов. Вверху справа и слева два летящих ангела держат
развернутый длинный свиток с надписью. Под ангелами на фоне горок две группы апостолов, обращенных
в сторону Богоматери. Слева: Петр с развернутым
свитком, Марк, Иоанн, Фома и Иаков. Справа: Павел,
Лука, Андрей, Симон, Филипп. Нимбы золотые, у некоторых ангелов зеленые. Фон охристый. Поля светлозеленоватые. По краю ковчега синяя полоса с золотым
орнаментом. Опушь двухцветная — синяя и красная.
Надписи на развернутых свитках в руках ангелов
выполнены вязью, без разделения на слова.
В верхнем ярусе: ДОСТОЙНО Е\\СТЬ A\КО ВОИ{СТИННУ
БЛАЖИ{ТИ ТA БОГОРО{ДИЦУ ПРИСНОБЛАЖЕ{ННУЮ ;
в нижнем ярусе: И| ПРЕНЕПОРО{ЧНУЮ И| МА{ТЕРЬ
БГ~А НШ~ЕГО . Надписи в нимбах пророков: соfо1ния ,
моисh1и , e4лисh1и , l4лия6 (остальные нечитаемы);
апостолов: I|я1копъ , fома2 , iонан бо/ , маркъ , Па1vелъ ,
лvка2 , андрh1й , [с]и1монъ , fили1ппъ . На свитках в руках
пророков и апостолов: у Соломона — Прм0рость созда
себh2 хра2мъ и4 q4тверди столпъ седмъ ; у Давида —
Воскресни гд/и в покой твой ты и кивотъ ; у Моисея —
Азъ прозвах тя купинq w4гнем пали ; у Илии — Ревнуя
поревновахъ по гд/е бз/е вседе ; у Аввакума — Бг/ъ t ю3га
придетъ l4 ст/ый и4s горы приос ; у Исаии — Се Дв/а во
чревh прииметъ и родит сн/а и нар ; у Петра — Братие блг/
оловенъ бг/ъ и w4цъ гд7а нш/его iс/а . Рядом с символами
евангелистов: у орла — маркъ , у льва — [Iw]ан ,
у тельца — [Лука] (стерта), у ангела — матфhй.
Иконография. На иконе представлена символическая иллюстрация распространенного молитвенного
прославления Богоматери, состоящего из четырех
стихов. Считается, что начальные два стиха составлены Космой Маюмским (VIII в.), а заключительные,
согласно преданию, прибавлены архангелом Гавриилом, который явился в IX веке иноку Карейского монастыря на Афоне и чудесно начертал их перстом на каменной плите. Композиции «Достойно есть» состояли
обычно из четырех частей (в соответствии с четырьмя стихами молитвы) и представляли Богоматерь
в окружении прославляющих Ее пророков, апостолов,
отцов Церкви и ангельских чинов. В данном случае
икона содержит только две начальные части композиции. Изображение разделено на два яруса, верхний
из которых соответствует первому стиху: «Достойно
есть яко воистинну блажити Тя Богородицу», а нижний — второму: «Присноблаженную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего». Две заключительные части
композиции на иконе отсутствуют. Они должны были
иллюстрировать третий и четвертый стихи молитвы:
«Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения

та «без истления Бога Слова рождшую, сущую
Богородицу Тя величаем». Дана ікона не має
іконографічних аналогів. Своєрідність пам’ятки
полягає в унікальності композиційного рішення:
автор відходить від слідування давнім зразкам
(ікона з Успенського собору Московського Кремля,
де ілюстрації до чотирьох стихів молитви розміщені по дві у двох рядах; див.: Смирнова, 1991,
с. 304–305, іл. 186) і компонує сюжети по горизонталі зверху вниз. У кожній з частин персонажі
розташовані не під зображенням Діви Марії, а по
боках від Неї. Земна твердь з лещадками відділена від неба чітким контуром, який вторує обрисам
кіл слави Богородиці. Крім того, у композиції «Знамення» відсутнє зображення Христа Еммануїла
на тлі лона. Від згаданого зразка ікону відрізняють

Серафим» и «без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем». Данная икона не имеет
иконографических аналогов. Своеобразие памятника
заключается в уникальности композиционного решения: автор уходит от следования древним образцам
(икона из Успенского собора Московского Кремля, где
иллюстрации к четырем стихам молитвы размещены
по две в двух рядах; см.: Смирнова, 1991, с. 304–305,
ил. 186) и компонует сюжеты по горизонтали сверху
вниз. В каждой из частей персонажи расположены не
под изображением Девы Марии, а по сторонам от Нее.
Земная твердь с лещадками отделена от неба четким
контуром, который вторит очертаниям кругов славы
Богородицы. Кроме того, в композиции «Знамение»
отсутствует изображение Христа Эммануила на фоне
лона. От упомянутого образца икону отличают также
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також оплічні зображення ангелів у колі слави Богородиці у верхній частині та символи євангелістів
у червоних променях сяйва у нижній.
Схоронність. З первісних чотирьох ярусів зображень збереглися тільки два. Знизу ікона спиляна, поле з ковчегом надставлене. Зверху зроблене нарощування з накладною шпугою біля торця.
Численні випадання фарби та латання переважно
на золотих розписах.
Реставрація домузейна, можливо старообрядницька. У 1969 році ікона реставрувалася у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
вважалася твором московського письма XVII століття. З таким датуванням погоджувалися В. В. Кириченко, Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова. На думку
І. О. Іванової, вона могла бути створена у XVIII столітті на стику Північної та Середньої Росії. Г. Н. Логвин вважав її провінційною роботою кінця XVIII —
початку XIX століття. С. І. Голубєв визнавав ікону
дуже своєрідною та погоджувався з датуванням межею XVIII–XIX століть.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 35.

оплечные изображения ангелов в круге славы Богородицы в верхней части и символы евангелистов в красных лучах сияния в нижней.
Сохранность. Из первоначальных четырех ярусов изображений сохранилось только два. Снизу
икона спилена, поле с ковчегом надставлено. Сверху произведено наращивание с накладной шпонкой
у торца. Многочисленные выпады краски и чинки преимущественно на золотых росписях.
Реставрация домузейная, возможно старообрядческая. В 1969 году икона реставрировалась в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
считалась произведением московского письма XVII
века. С такой датировкой соглашались В. В. Кириченко, Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова. По мнению
И. А. Ивановой, она могла быть создана в XVIII веке
на стыке Северной и Средней России. Г. Н. Логвин
считал ее провинциальной работой конца XVIII —
начала XIX века. С. И. Голубев находил икону очень
своеобразной и соглашался с датировкой рубежом
XVIII–XIX веков.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 35.

22.
Оновлення храму
Воскресіння Христового
(Воскресіння Словущеє)

Обновление храма
Воскресения Христова
(Воскресение Словущее)

The Restoration of
the Church of the
Resurrection in Jerusalem

Середина XVII століття
Вологодські землі
Дерево, темпера
106,5 × 73,5 × 3,2
Дошка з двох частин з ковчегом,
шпуги врізні зустрічні.
Паволока (?), левкас.
Інв. Ж-394

Середина XVII века
Вологодские земли
Дерево, темпера
106,5 × 73,5 × 3,2
Доска из двух частей с ковчегом,
шпонки врезные встречные.
Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-394

Mid-C17th
Vologda region
Wood, tempera
106.5 × 73.5 × 3.2
Panel in two parts with ‘kovcheg’,
latitudinal cut-in battens.
Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-394

Опис. Багатофігурна композиція поєднує декілька окремих сцен, пов’язаних спільною темою.
Угорі в центрі зображений великий трикупольний
православний храм. На його тлі стоять священнослужителі на чолі з першим єпископом Єрусалима
апостолом Яковом, братом Господнім, який тримає
в піднятих руках над головою невеликий восьмикінцевий хрест. Навколо патріарха стоять творці літургії та упорядники церковних пісень: Іоанн Златоуст,
Василій Великий, Григорій Двоєслов, Іоанн Дамаскін
та інші. Під їхніми фігурами розташована споруда
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Описание. Композиция многофигурная, соединяющая несколько отдельных сцен, связанных общей
темой. Вверху по центру изображен большой трехкупольный православный храм. На его фоне стоят
священнослужители во главе с первым епископом
Иерусалима апостолом Иаковом, братом Господним,
держащим в поднятых руках над головой небольшой
восьмиконечный крест. Вокруг патриарха стоят творцы
литургии и составители церковных песнопений: Иоанн
Златоуст, Василий Великий, Григорий Двоеслов, Иоанн
Дамаскин и другие. Под их фигурами расположено

примхливої архітектури — ветхозавітний храм, збудований в Єрусалимі царем Соломоном. Зліва біля
входу стоїть цар із почтом, а всередині, за арковими прорізами, показані священники, які приносять
жертву біля Ковчега Завіту, осіненого херувимами. У лівій арці напис: цр/ь саломон , у центральній:
l4ереи жертву бг/у прносят . Уздовж бічних країв ікони
розташовані менші за розміром сюжети: зліва —
«Розп’яття Христове», «Створення Адама та Єви»,
«Усікновіння глави апостола Павла» и «Жертвоприношення Авеля»; справа — «Воскресіння Христове — Зішестя до аду», «Увірування апостола Фоми»
та «Розп’яття апостола Петра».
Розп’яття Христове. Христос зображений
з пов’язкою на стегнах. Хрест семикінцевий із скісною нижньою перекладиною. По боках від хреста —
Богоматір зі складеними на грудях руками та Іоанн
Богослов, який приклав праву руку до щоки. Напис:
распятие гд7не .
Створення Адама та Єви. На тлі квітучого саду
стоїть ангел з восьмикінцевим німбом, вписаним
у коло. У лівій руці він тримає сувій, правою, простягнутою до Адама та Єви, які лежать на землі
з заплющеними очима, двоперстно благословляє.
Тіло Єви загороджене тілом Адама; видно тільки її
руку й голову, обернені в бік ангела. Голова Адама
повернута в протилежний бік. Написи: ГДЬ , адам ,
evва (Єва).
Усікновіння глави апостола Павла. Апостол зі
зв’язаними руками, злегка схилившись, звертає погляд до небес, що розкриваються, й звідки до нього
простягнута двоперстно благословляюча десниця. Кат з високо піднятим мечем стоїть на узвишші за спиною Павла. Написи: Усhкнуша глву павлу
в дама7це , ап7лъ па1вел .
Жертвоприношення Авеля. Перед великим жертовним вогнищем із круглим полум’ям стоїть Авель,
тримаючи на лівому плечі агнця.
Воскресіння Христове. Христос, оточений мандорлою з хвилястими, «хмарними», краями, правою
рукою тримає за руку Адама. Нижче стоїть колінопреклонена Єва. Схрещені ноги Христа попирають
врата пекла. Над Адамом стоять Давид і Соломон
у царському одязі. Справа на рівні ніг Христа зображена розкрита звіроподібна паща аду, в яку падає
сатана. Над Христом напис: ВОСКРЕСЕН ХТ7ВО .
Увірування Фоми. Христос стоїть на тлі палат
з вузьким входом, притискаючи праву руку до грудей, а в лівій тримаючи сувій. Юний апостол Фома,
який стоїть зліва, торкається рукою ліктя Христа.
Розп’яття апостола Петра. Петро розіпнутий
головою вниз на перевернутому шестикінцевому
хресті. Позаду хреста міські стіни. Написи: распятiе
стаго ап7ла петра ; петръ .
Поля темно-коричневі. По краю лузги чорна смуга. Опуш двоколірна: червоно-коричнева та біла.
Написи. На верхньому полі білилом в’яззю:
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сооружение причудливой архитектуры — ветхозаветный храм, построенный в Иерусалиме царем Соломоном. Слева у входа стоит царь с сопровождающими,
а внутри, за арочными проемами, показаны священники, которые приносят жертву у Ковчега Завета, осененного херувимами. В левой арке надпись: цр/ь саломон ,
в центральной: l4ереи жертву бг/у прносят . Вдоль боковых краев иконы расположены меньшие по размеру
сюжеты: слева — «Распятие Христово», «Сотворение
Адама и Евы», «Усекновение главы апостола Павла»
и «Жертвоприношение Авеля»; справа — «Воскресение Христово — Сошествие во ад», «Уверение апостола Фомы» и «Распятие апостола Петра».
Распятие Христово. Христос изображен с набедренной повязкой. Крест семиконечный с наклоненной
нижней перекладиной. По сторонам креста — Богоматерь со сложенными на груди руками и Иоанн Богослов, приложивший правую руку к щеке. Надпись:
распятие гд7не .
Сотворение Адама и Евы. На фоне цветущего
сада стоит ангел с восьмиконечным нимбом, вписанным в круг. В левой руке он держит свиток, правой,
простертой к лежащим на земле с закрытыми глазами Адаму и Еве, двуперстно благословляет. Тело
Евы заслонено телом Адама; видны только ее рука
и голова, обращенные в сторону ангела. Голова Адама повернута в противоположную сторону. Надписи:
ГДЬ , адам , evва (Ева).
Усекновение главы апостола Павла. Апостол со
связанными руками, слегка склонившись, обращает взор к раскрывающимся небесам, откуда к нему
простерта двуперстно благословляющая десница.
Палач с высоко поднятым мечом стоит на возвышении за спиной Павла. Надписи: Усhкнуша глву павлу
в дама7це , ап7лъ па1вел .
Жертвоприношение Авеля. Перед большим жертвенным костром с круглым пламенем стоит Авель,
держащий на левом плече агнца.
Воскресение Христово. Христос, окруженный мандорлой с волнистыми, «облачными», краями, правой
рукой держит за руку Адама. Ниже стоит коленопреклоненная Ева. Скрещенные ноги Христа попирают
врата ада. Над Адамом стоят Давид и Соломон в царских одеждах. Справа на уровне ног Христа изображена раскрытая звероподобная пасть ада, в которую падает сатана. Над Христом надпись: ВОСКРЕСЕН ХТ7ВО .
Уверение Фомы. Христос стоит на фоне палат
с узким входом, прижимая правую руку к груди, а в
левой держа свиток. Стоящий слева юный апостол
Фома, касается рукой локтя Христа.
Распятие апостола Петра. Петр распят головой
вниз на перевернутом шестиконечном кресте. Позади
креста городские стены. Надписи: распятiе стаго ап7ла
петра ; петръ .
Поля темно-коричневые. По краю лузги черная полоса. Опушь двухцветная — красно-коричневая и белая.
Надписи. На верхнем поле белилами вязью:

W БРАЗ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТН ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КР7ТА ГД7НЯ . Написи всередині сюжетів —
див. Опис. До реставрації на іконі була наклейка
з написом: Иконы изъ склада при Св. Синоде.
Іконографія. Сюжет ікони належить до числа
рідких. Свято «Оновлення храму Воскресіння Христового» було встановлене у Візантії в пам’ять про
освячення в 335 році храму, зведеного в Єрусалимі
на місці розп’яття, погребіння та воскресіння Христа
(зараз храм Воскресіння Христового більш відомий
як Храм Гроба Господнього). Його будівництво, яке
тривало 10 років, було розпочато після знайдення справжнього Хреста Христового при розкопках,
влаштованих на Голгофі царицею Єленою, матір’ю
імператора Костянтина. Пам’ять про цю подію закріпилася у святі «Воздвиження Чесного й Животворящого Хреста Господнього», передсвятом якого
в церковному календарі стало «Оновлення храму».
Спершу це свято відзначалося як місцеве єрусалимське, але поступово набуло великого поширення. На Русі воно стало відоме з XII століття, хоча
найбільш ранні присвячені йому ікони відносяться
до XVI століття. У народі свято називали «Воскресіння Словущеє», або «так зване Воскресіння», яке
хоч і буває не у воскресний день, однак «слове»,
цебто іменується Воскресінням, тому що пов’язане
з храмом Воскресіння. Іконографія сюжету, на думку Н. П. Кондакова, має давньоруське походження
(Кондаков, 1933, с. 283). Зміст його не обмежується
ілюстрацією одного історичного факту, але через
зіставлення ряду ветхозавітних і новозавітних подій розширений до висловлення певних богословських ідей. Згідно з зауваженням Л. І. Лифшиця,
ікони «Оновлення храму Воскресіння Христового»
представляють «картину спасительної дії Христа-Премудрості у світі, поступового преображення
людства, яке переходить зі стану відлученості від
Бога (сцени гріхопадіння) до шанування Закону Божого та влаштуванню Ветхозавітної Церкви (зображення Єрусалимського храму, збудованого царем
Соломоном), а потім через хресну жертву Христа
й апостольську проповідь до воздвиження нового
храму — Церкви Нового Завіту, яка замінила —
„оновила“ — храм Ветхого Завіту» (Лифшиц, 2003).
Схоронність. В основному на іконі зберігся
первісний живопис. У деяких місцях існує кілька
шарів пізніх записів, у тім числі олійною фарбою.
Однак записи носять фрагментарний характер
і не спотворюють композицію в цілому. Під час
пізніших поновлень був змінений напис назви
ікони на верхньому полі. Крізь неї проглядаються початкові літери, що не збігаються з існуючим
текстом. Пізнім є також темно-коричневий колір
полів; у місцях розчисток вони мають вохристий
відтінок.
Реставрація проводилася в 1973–1975 роках
у КДХІ.

W БРАЗ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТН ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КР7ТА ГД7НЯ . Надписи внутри сюжетов — см. Описание. До реставрации на иконе была наклейка с надписью: Иконы изъ склада при Св. Синоде.
Иконография. Cюжет иконы относится к числу редких. Праздник «Обновления храма Воскресения Христова» был установлен в Византии в память об освящении в 335 году храма, возведенного в Иерусалиме
на месте распятия, погребения и воскресения Христа
(сейчас храм Воскресения Христова более известен
как Храм Гроба Господня). Его строительство, продолжавшееся 10 лет, было начато после обретения подлинного Креста Христова при раскопках, организованных на Голгофе царицей Еленой, матерью императора
Константина. Память об этом событии закрепилась
в празднике «Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня», предпраздником которого в церковном календаре и стало «Обновление храма».
Первоначально этот праздник отмечался как местный
иерусалимский, но постепенно получил большое распространение. На Руси он стал известен с XII столетия,
хотя самые ранние посвященные ему иконы относятся
к XVI веку. В народе праздник называли «Воскресение
Словущее», то есть «так называемое Воскресение»,
которое хотя и бывает не в воскресный день, но «словет», или именуется Воскресением, потому что связано
с храмом Воскресения. Иконография сюжета, по мнению Н. П. Кондакова, имеет русское происхождение
(Кондаков, 1933, с. 283). Содержание его не ограничивается иллюстрацией одного исторического факта,
но через сопоставление ряда ветхозаветных и новозаветных событий расширено до выражения определенных богословских идей. По замечанию Л. И. Лифшица,
иконы «Обновление храма Воскресения Христова»
представляют «картину спасительного действия Христа-Премудрости в мире, постепенного преображения
человечества, переходящего из состояния отлученности от Бога (сцены грехопадения) к почитанию Закона
Божьего и устроению Ветхозаветной Церкви (изображение Иерусалимского храма, построенного царем
Соломоном), а затем через крестную жертву Христа
и апостольскую проповедь к воздвижению нового храма — Церкви Нового Завета, сменившей — „обновившей“ — храм Ветхого Завета» (Лифшиц, 2003).
Сохранность. В основном икона сохранила первоначальную живопись. В некоторых местах имеется
несколько слоев поздних записей, в том числе масляной краской. Однако записи носят фрагментарный
характер и не искажают композицию в целом. Во время позднейших поновлений была изменена надпись
названия иконы на верхнем поле. Сквозь нее просматриваются первоначальные буквы, не совпадающие
с существующим текстом. Поздним является и темнокоричневый цвет полей; в местах расчисток они имеют охристый оттенок.
Реставрация проводилась в 1973–1975 годах
в КГХИ.
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Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. Довгий час ікона значилася в музейних документах під помилковою назвою «Воздвиження Хреста». Неточність початкової атрибуції
спричинив пізній напис на верхньому полі ікони:
«Образ Воздвижение Честнаго и Животворящего
Креста Господня», яку прийняли за справжню назву рідкого сюжету. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова датували ікону XVIII століттям. Н. Є. Мньова
відносила її до українських пам’яток XVII — початку
XVIII століття. Л. С. Міляєва відкинула припущення
про українське походження ікони. В. В. Кириченко
вважав, що її можна датувати XVII століттям; він же
вказав правильну назву — «Оновлення храму Воскресіння Христового».
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 34 (під
назвою «Воздвижение креста»); Левченко, 2006/1;
Левченко, 2008.

Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. Долгое время икона значилась в музейных документах под ошибочным названием «Воздвижение Креста». Неточность первоначальной атрибуции произошла из-за поздней надписи на верхнем
поле иконы: «Образ Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня», которую приняли
за настоящее название редкого сюжета. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова датировали икону XVIII веком.
Н. Е. Мнёва относила ее к украинским памятникам
XVII — начала XVIII веков. Л. С. Миляева отвергла предположение об украинском происхождении
иконы. В. В. Кириченко считал, что ее можно датировать XVII веком; он же указал правильное название — «Обновление храма Воскресения Христова».
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 34 (под
названием «Воздвижение креста»); Левченко, 2006/1;
Левченко, 2008.

23.
Архангел Гавриїл
з композиції
«Благовіщення»
(навершя лівої стулки
царських врат)
Друга половина XVII століття
Центральна Росія
або Поволжя
Дерево, темпера. 56 × 30 × 3,3
Дошка липова з ковчегом, шпуга
врізна однобічна; ліва частина
дошки має лопатево-кільоподібну
форму зі спіральним завитком;
правий та нижній боки прямі.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-379

Архангел Гавриил
из композиции
«Благовещение»
(навершие левой створки
царских врат)
Вторая половина XVII века
Центральная Россия
или Поволжье
Дерево, темпера. 56 × 30 × 3,3
Доска липовая с ковчегом, шпонка
врезная односторонняя; левая часть
доски имеет лопастно-килевидную
форму со спиральным завитком;
правая и нижняя стороны прямые.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-379

Опис. Архангел Гавриїл, обернений вправо, робить невеликий крок, торкаючись землі кінчиками
пальців. Права рука простягнута вперед; в опущеній лівій руці тонкий посох-мірило. Голова похилена. Ліве крило опущене, праве злегка підняте. Гіматій рожевий, хітон зеленуватий. Позаду архангела
узорчасті палати на зеленуватому тлі. Німб золотий.
Позем оливковий. Поля вохристі.
Написи в’яззю. На тлі над палатами: БЛАГОВЕЩЕНIЕ . На нижньому полі напис, що відноситься
до сюжету, який не зберігся: IОАННЪ ГгОСЛОВ (перша
літера «Г» помилково замість «Б»).
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The Archangel
Gabriel, part of
The Annunciation
(the uppermost part of the left
panel of the Royal Doors)
Second half of the C17th
Central Russia or Volga region
Wood, tempera. 56 × 30 × 3.3
Panel of linden wood with
‘kovcheg’, one-sided cut-in
batten; the left side of the panel
has a keel-like shape with a
spiral curve; the right and lower
parts are straight. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-379

Описание. Архангел Гавриил, обращенный вправо, делает небольшой шаг, касаясь земли кончиками
пальцев. Правая рука простерта вперед; в опущенной левой руке тонкий посох-мерило. Голова склонена. Левое крыло опущено, правое слегка приподнято.
Гиматий розовый, хитон зеленоватый. Позади архангела узорчатые палаты на зеленоватом фоне. Нимб
золотой. Позем оливковый. Поля охристые.
Надписи вязью. На фоне над палатами: БЛАГОВЕЩЕНIЕ . На нижнем поле надпись, относящаяся к отсутствующему сюжету: АГ АПСТ/ЛЪ I ЕВАГ~ИЛИСТЪ IОАННЪ
ГгОСЛОВ (первая буква «Г» ошибочно вместо «Б»).

Іконографія. Літературним джерелом сюжету
є Євангеліє від Луки (Лк. 1:26–38), де розповідається про принесення архангелом Гавриїлом Діві
Марії благої звістки про майбутнє народження від
Неї Сина Божого. Даний образ, що входив до складу композиції «Благовіщення», слугував навершям
лівої стулки царських врат іконостаса, яке повинно
було мати симетричне доповнення на правій стулці,
де розміщувалося зображення Богоматері. Традиційне розташування у верхній частині царських
врат сюжету Благовіщення, присвяченого початку
вочоловічення Бога, пов’язане з символічним найменуванням Богоматері «вратами», крізь які Бог
увійшов у світ. В основі такої символіки — прообраз
Богоматері з ветхозавітного пророцтва Ієзекіїля про
«зачинені врата храму», крізь які «жодна людина не
пройде, бо ж Господь увійшов ними» (Ієз. 44:1–2).
У церковних співах міститься багато епітетів Богоматері, пов’язаних з образом дверей: «небесні двері, що вводять Христа до всесвіту», «чесного таїнства двері», «райських дверей відчинення», «двері
спасіння» тощо. Про сюжет, іконографію та тексти,
що лягли в основу зображення Благовіщення, див.:
Барсов, 1885, с. 107–109; Порфирьев 1890, с. 142;
Шмит, 1911, с. 31–72; Réau, 1957, p. 174–194;
Смирнова, 1976, с. 216–218; Бобров, 1995, с. 66–
70; Каталог ГТГ, 1995, с. 48–50; Покровский, 2001,
с. 89–130.
Схоронність. Нижній бік ікони обпилений. Судячи з напису на нижньому полі, на стулках врат, що
не збереглися, розміщувалися зображення євангелістів. Зокрема, зліва вгорі (під архангелом Гавриїлом) — Іоанна Богослова.
Надходження. В 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
віднесена до московських пам’яток XVII століття.
З такою атрибуцією погоджувалися Н. Є. Мньова,
Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова. В. В. Кириченко
обмежив датування другою половиною XVII століття. І. О. Іванова припускала пізніше походження —
XVIII століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 33.
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Иконография. Литературным источником сюжета
является Евангелие от Луки (Лк. 1:26–38), где повествуется о принесении архангелом Гавриилом Деве
Марии благой вести о грядущем рождении от Нее
Сына Божьего. Данный образ, входивший в состав
композиции «Благовещение», служил навершием левой створки царских врат иконостаса, которое должно было иметь симметричное дополнение на правой
створке, где располагалось изображение Богоматери. Традиционное размещение в верхней части царских врат сюжета Благовещения, посвященного началу вочеловечения Бога, связано с символическим
наименованием Богоматери «вратами», через которые Бог вошел в мир. В основе такой символики —
прообраз Богоматери из ветхозаветного пророчества
Иезекииля о «заключенных вратах храма», которыми
«никакой человек не войдет, ибо Господь вошел ими»
(Иез. 44:1–2). В церковных песнопениях содержится
множество эпитетов Богоматери, связанных с образом двери: «небесная дверь, вводящая Христа во вселенную», «честнаго таинства дверь», «райских дверей отверзение», «дверь спасения» и пр. О сюжете,
иконографии и о текстах, послуживших основой изображения Благовещения, см.: Барсов, 1885, с. 107–
109; Порфирьев 1890, с. 142; Шмит, 1911, с. 31–72;
Réau, 1957, p. 174–194; Смирнова, 1976, с. 216–218;
Бобров, 1995, с. 66–70; Каталог ГТГ, 1995, с. 48–50;
Покровский, 2001, с. 89–130.
Сохранность. Нижняя сторона иконы опилена.
Судя по надписи на нижнем поле, на несохранившихся створках врат располагались изображения евангелистов. В частности, слева вверху (под архангелом
Гавриилом) — Иоанна Богослова.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена к московским памятникам XVII века. С такой атрибуцией соглашались Н. Е. Мнёва, Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова. В. В. Кириченко ограничил
датировку второй половиной XVII века. И. А. Иванова предполагала более позднее происхождение —
XVIII век.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 33.

24.
Богоматір Казанська
Друга половина XVII століття
Москва (?)
Дерево, темпера
31 × 36 × 2,8
Дошка липова з бортиком,
подвійний ковчег; шпуги врізні
зустрічні. Паволока, левкас.
Інв. Ж-380

Богоматерь Казанская
Вторая половина XVII века
Москва (?)
Дерево, темпера
31 × 36 × 2,8
Доска липовая с бортиком,
двойной ковчег; шпонки врезные
встречные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-380

Опис. Богоматір зображена погрудно з легким
поворотом і нахилом голови вправо, у бік Немовляти Христа. Її погляд спрямований на глядача,
верхні повіки злегка опущені; рук не видно. Вбрання
складається з коричневого мафорію с золотистими
пробілами та зеленуватої туніки. На чолі й правому
плечі зірки. Кайма мафорію, а також комір і «передник» туніки прикрашені перлами та камінням. Голова Богоматері торкається верхнього краю ковчега,
німб частково переходить на верхнє поле. Зображення Христа, який стоїть, фронтальне. Його права,
благословляюча рука розташована на рівні коміра
туніки Богоматері, опущена ліва схована одягом.
Христос вдягнений у вкритий золотим асистом гіматій і темно-оливковий з червоним притіненням орнаментований хітон; на правому плечі золота смуга
клава. Вохрення білильне по світло-коричневому
санкирю. Німби золоті з вохристим і темно-червоним притіненням; у Христа німб з перехрестям. Тло
рожевувато-бежеве із золотими хмарками вгорі й
темно-червоним притіненням унизу. Поля вохристі.
Ковчег виділений темно-коричневою смугою. Опуш
червоно-коричнева.
Написи. На тлі по боках від німба Богоматері у червоних медальйонах: М~Р F~Y . Справа від
німба Христа: Х~С (напис I~С зліва не зберігся).
У правій смузі перехрестя німба збереглася літера: Н . На звороті ікони наклейка з написом:
Каз. Б. М. Строгоновъ.
Іконографія. Ікона є повторенням одного з найпоширеніших і найшанованіших на Русі образів
Богоматері Казанської. Її іконографічний тип належить до скороченого варіанта Одигітрії з Немовлям
Христом, який стоїть. Назва ікони пов’язана з її чудесним знайденням мешканцями Казані в 1579 році
після пожежі, що знищила половину міста. Дев’ятирічній дівчинці Матроні уві сні явилася Богоматір
і вказала місце, де в землі на згарищі зберігалася
ікона, схована ще за владарювання мусульман таємними сповідниками православ’я. Знайдений образ виявився списком чудотворної Влахернської
ікони, автором якої, за переказами, був євангеліст
Лука. Повідомлення про те, що сталося, і сама ікона

The Kazan Icon of the
Mother of God
Second half of the C17th
Moscow (?)
Wood, tempera. 31 × 36 × 2.8
Panel of linden wood with edging,
double ‘kovcheg’; latitudinal cut-in
battens. Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-380

Описание. Богоматерь изображена погрудно с легким поворотом и наклоном головы вправо, в сторону
Младенца Христа. Ее взгляд обращен на зрителя,
верхние веки слегка опущены; рук не видно. Облачение состоит из коричневого мафория с золотистыми
пробелами и зеленоватой туники. На челе и правом
плече звезды. Кайма мафория, а также ворот и передник туники украшены жемчугом и камнями. Голова
Богоматери касается верхнего края ковчега, нимб частично переходит на верхнее поле. Изображение стоящего Христа фронтальное. Его правая, благословляющая рука расположена на уровне ворота туники
Богоматери, опущенная левая скрыта одеждой. Христос облачен в покрытый золотым ассистом гиматий
и темно-оливковый с красным притенением орнаментированный хитон; на правом плече золотая полоса
клава. Охрение белильное по светло-коричневому
санкирю. Нимбы золотые с охристым и темно-красным притенением; у Христа нимб с перекрестьем.
Фон розовато-бежевый с золотыми облаками вверху
и темно-красным притенением внизу. Поля охристые.
Ковчег выделен темно-коричневой полосой. Опушь
красно-коричневая.
Надписи. На фоне по сторонам нимба Богоматери в красных медальонах: М~Р F~Y . Справа от нимба Христа: Х~С (надпись I~С слева не сохранилась).
В правой полосе перекрестья нимба сохранилась
буква: Н . На обороте иконы наклейка с надписью:
Каз. Б. М. Строгоновъ.
Иконография. Икона является повторением одного из самых распространенных и почитаемых на Руси
образов Богоматери Казанской. Ее иконографический
тип относится к сокращенному варианту Одигитрии со
стоящим Младенцем Христом. Название иконы связано с ее чудесным обретением жителями Казани в 1579
года после пожара, уничтожившего половину города.
Девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богоматерь и указала место, где в земле на пепелище
хранилась икона, сокрытая еще при владычестве мусульман тайными исповедниками православия. Обретенный образ оказался списком чудотворной Влахернской иконы, автором которой, по преданию, был
евангелист Лука. Донесение о случившемся и сама
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були відправлені цареві Івану Грозному, який звелів побудувати на місці явлення жіночий монастир.
Детальне сказання про чудеса, пов’язані з образом,
було складене близько 1594 року першим митрополитом Казанським Гермогеном. У 1612 році, в період Другого народного ополчення, ікона перебувала в стані князя Пожарського; з нею пов’язують
допомогу у визволенні Москви від поляків. На віддяку за врятування міста від ворожого нашестя було
встановлено ще одне святкування Пресвятій Богородиці на честь Її ікони, що йменується Казанською,
котра стала всеросійською святинею.
Про Казанську ікону див.: Сказание о Казанской
иконе, 1912; Слава Богоматери, 1907, с. 479–509.
Схоронність. Поле повністю під записом.
На орнаменті мафорію та туніки Богородиці, монограмі й орнаментальній каймі одягу Христа — сусальне золото; решта — розчинене золото. На тлі є
завосковані отвори від цвяхів, якими кріпилися басменний оклад і вінці, що не збереглися.
Реставрація проводилася в 1969 і 1971 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була віднесена до північного малярства кінця
XVIII — початку XIX століття. Н. Є. Мньова датувала її першою чвертю XVII століття та пов’язувала зі строгановською традицією. Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова припускали, що вона є твором
строгановських іконописців першої половини XVII
століття. В. В. Кириченко атрибутував ікону як твір
кінця XVII століття, виконаний у традиції строгановських майстрів. І. О. Іванова вважала можливим пізніше датування — XVIII століття.
Зображення золотих і срібних хмарин на рожевому тлі зустрічаються у московському іконописі кінця
ХVII століття. Зокрема, на близькому аналогу розглядуваної пам’ятки — Казанській іконі Божої Матері
(1680–1681, Москва) з ризниці монастиря Св. Єкатерини на Синаї (див.: Антонова, 1966, іл. 108).
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 33.

икона были отправлены царю Ивану Грозному, который повелел построить на месте явления женский монастырь. Подробное сказание о чудесах, связанных
с образом, было составлено около 1594 года первым
митрополитом Казанским Гермогеном. В 1612 году,
в период Второго народного ополчения, икона находилась в стане князя Пожарского; с ней связывают
помощь в освобождении Москвы от поляков. В благодарность за избавление города от вражеского нашествия было установлено еще одно празднование
Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой
Казанская, которая стала всероссийской святыней.
О Казанской иконе см.: Сказание о Казанской иконе, 1912; Слава Богоматери, 1907, с. 479–509.
Сохранность. Поле полностью под записью. На орнаменте мафория и туники Богородицы, монограмме
и орнаментальной кайме одежд Христа — сусальное
золото; остальное — твореное золото. На фоне имеются завоскованные отверстия от гвоздей, которыми крепились несохранившиеся басменный оклад и венцы.
Реставрация проводилась в 1969 и 1971 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена к северным письмам конца XVIII — начала
XIX века. Н. Е. Мнёва датировала ее первой четвертью XVII века и связывала со строгановской традицией. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова предполагали,
что она является произведением строгановских иконописцев первой половины XVII века. В. В. Кириченко атрибутировал икону как произведение конца XVII
века, выполненное в традиции строгановских мастеров. И. А. Иванова допускала более позднюю датировку — XVIII век.
Изображения золотых и серебряных облаков на розовом фоне встречаются в московской иконописи конца
ХVII века. В частности, на близком аналоге рассматриваемого памятника — Казанской иконе Божией Матери
(1680–1681, Москва) из ризницы монастыря Св. Екатерины на Синае (см.: Антонова, 1966, ил. 108).
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 33.
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25.
Праотець Веніамін
(з праотецького чину)
Друга половина XVII століття
Вологодські землі
Дерево, темпера
109 × 35,5 × 3,2
Дошка соснова з ковчегом,
верхня частина якого має
лопатево-кільоподібну форму;
шпуги врізні зустрічні. Паволоки
немає, левкас.
Інв. Ж-1491

Праотец Вениамин
(из праотеческого чина)
Вторая половина XVII века
Вологодские земли
Дерево, темпера
109 × 35,5 × 3,2
Доска сосновая с ковчегом,
верхняя часть которого имеет
лопастно-килевидную форму;
шпонки врезные встречные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-1491

Опис. Юний безбородий Веніамін зображений
на повний зріст; фігура показана фронтально, голова — напівобертом вправо. Ноги злегка розставлені. У піднятій на рівень плеча лівій руці він тримає
затиснутий між великим пальцем і мізинцем сувій,
розгорнутий догори. Вказівний палець правої, трохи піднятої руки спрямований у бік сувою. Вбрання
складається з темно-зеленого хітона та червоного
гіматія, перекинутого через праве плече. Орнаментовані комір, поділ і зарукав’я прикрашені перлами
та камінням. Взуття червоне. Фігура розташована
на іконі так, що маківка голови, лікті й кінчики ніг
торкаються країв ковчега, а німб і частина сувою переходять на верхнє поле. Тло золоте.
Написи. У наверші напис з елементами в’язі
білилом: ПРА{W|ЦЪ ВЕНIА{М . На сувої напис у два
рядки, перша літера червона, решта чорні: ЛЮБИТЕ
БГ~А НБ~НАГО . На звороті: ВЕНЯМИ(Н).
Іконографія. Ікона входила до праотецького
ряду іконостаса, де розміщували зображення праотців від Адама до Мойсея. У центрі ряду зазвичай знаходилась ікона Трійці; праотці, розташовані
по боках від неї, тримали в руках розгорнуті сувої
з текстами пророцтв про пришестя Христа. Виникнення праотецького ряду іконостаса припадає
на XVI століття, а широке його розповсюдження —
на середину XVII століття. З його появою завершилося становлення класичного типу давньоруського
високого п’ятиярусного іконостаса.
Веніамін — син праотця єврейського народу
Якова та Рахілі. Мати померла відразу після народження сина, встигши дати йому ім’я Беноні («Син
скорботи моєї»). Батько, який почував до наймолодшого з 12 синів особливу любов, дав йому інше ім’я,
яке означало «Син десниці моєї» (Бут. 36:16–18).
Веніамін був рідним братом Іосифа, проданого до
єгипетського рабства. Він став родоначальником коліна, яке після розділення євреїв на Юдейське та Ізраїльське царства залишилося вірним домові царя
Давида (3 Цар. [у І. Огієнка 1 Цар.] 12:21). З коліна
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The Patriarch Benjamin
(from the Patriarchs’
Tier)
Second half of the C17th
Vologda region
Wood, tempera
109 × 35.5 × 3.2
Panel of pine wood with
‘kovcheg’, keel-shaped upper
half; latitudinal cut-in battens.
No Pavoloka; gesso.
Inv. Ж-1491

Описание. Юный безбородый Вениамин изображен в рост; фигура показана фронтально, голова — вполоборота вправо. Ноги слегка расставлены.
В поднятой на уровень плеча левой руке он держит
зажатый между большим пальцем и мизинцем свиток, развернутый вверх. Указательный палец правой,
приподнятой руки направлен в сторону свитка. Облачение состоит из темно-зеленого хитона и красного гиматия, переброшенного через правое плечо.
Орнаментированные ворот, подол и зарукавья украшены жемчугом и камнями. Обувь красная. Фигура
размещена на иконе так, что макушка головы, локти
и кончики ног касаются краев ковчега, а нимб и часть
свитка переходят на верхнее поле. Фон золотой.
Надписи. В навершии надпись с элементами вязи
белилами: ПРА{W|ЦЪ ВЕНIА{М . На свитке надпись
в две строки, первая буква красная, остальные черные: ЛЮБИТЕ БГ~А НБ~НАГО . На обороте: ВЕНЯМИ(Н).
Иконография. Икона входила в праотеческий ряд
иконостаса, где размещали изображения праотцев от
Адама до Моисея. В центре ряда обычно находилась
икона Троицы; праотцы, располагаясь по сторонам от
нее, держали в руках развернутые свитки с текстами пророчеств о пришествии Христа. Возникновение
праотеческого ряда иконостаса относится к XVI веку,
а широкое его распространение приходится на середину XVII столетия. С его появлением завершилось
становление классического типа древнерусского высокого пятиярусного иконостаса.
Вениамин — сын праотца еврейского народа
Иакова и Рахили. Мать умерла сразу после рождения сына, успев дать ему имя Бенони («Сын скорби моей»). Отец, питавший к самому младшему из
12 сыновей особую любовь, дал ему другое имя,
означающее «Сын десницы моей» (Быт. 36:16–18).
Вениамин был родным братом Иосифа, проданного в египетское рабство. Он стал родоначальником
колена, которое после разделения евреев на Иудейское и Израильское царства осталось верным дому
царя Давида (3 Цар. 12:21). Из колена Вениаминова

Веніамінового згодом постали перший єврейський
цар Саул та апостол Павел. Пам’ять Веніаміна відзначається у Неділю святих праотців (передостанню перед Різдвом Христовим).
Схоронність. Ікона грубо реставрована. На лику
втрати живопису зі слідами реставраційних правок. Утрати та вибої уздовж верхнього краю дошки.
Випадання по краю дошки справа внизу та вище
на межі ковчега. У наверші над кілем на місці накладної деталі круглий слід втрати із заглибленням
у центрі.
Реставрація проводилася в 1971 році у ДНДРМ.
Походження не встановлене. Перед надходженням до музею належала Я. І. Михальову.
Надходження. У 1970 році за рішенням Київського обласного суду.
Атрибуція. На думку В. В. Кириченка, ікону можна віднести до провінційного північного малярства
й датувати кінцем XVII століття. Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова погоджувалися з можливістю створення ікони у північній провінції, але дату її написання відсували на кінець XVII — початок XVIII століття.
Н. І. Комашко запропонувала розширити датування
до другої половини ХVII століття й уточнити походження: з вологодських земель або поволзької провінції, беручи до уваги такі стилістичні ознаки, як
графічність і площинне пророблення форми.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 31.

впоследствии произошли первый еврейский царь
Саул и апостол Павел. Память Вениамина отмечается в Неделю святых праотец (предпоследнее воскресенье до Рождества Христова).
Сохранность. Икона грубо реставрирована.
На лике утраты живописи со следами реставрационных правок. Утраты и выбоины вдоль верхнего края
доски. Выпады по краю доски справа внизу и выше
на границе ковчега. В навершии над килем на месте
накладной детали круглый след утраты с углублением
в центре.
Реставрация проводилась в 1971 году в ГНИРМ.
Происхождение не установлено. До поступления
в музей принадлежала Я. И. Михалеву.
Поступление. В 1970 году по решению Киевского
областного суда.
Атрибуция. По мнению В. В. Кириченко, икону
можно отнести к провинциальным северным письмам и датировать концом XVII века. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова соглашались с возможностью происхождения иконы из северной провинции, но ее датировку отодвигали на конец XVII — начало XVIII века.
Н. И. Комашко предложила расширить датировку до
второй половины ХVII века и уточнить происхождение:
из вологодских земель или поволжской провинции,
беря во внимание такие стилистические признаки, как
графичность и плоскостная проработка формы.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 31.

26.
Іоанн Предтеча
(з деісусного чину)
Остання чверть XVII століття
Москва, іконописна майстерня
Оружейної палати
Дерево, темпера. 53 × 44,5
Дошка липова з двох частин без
ковчега; шпуги врізні зустрічні
профільовані.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-13

Иоанн Предтеча
(из деисусного чина)
Последняя четверть XVII века
Москва, иконописная
мастерская Оружейной палаты
Дерево, темпера. 53 × 44,5
Доска липовая из двух частей
без ковчега; шпонки врезные
встречные профилированные.
Паволока, левкас.
Инв. Ж-13

Опис. Зображення оплічне з невеликим поворотом і нахилом голови вліво. Погляд звернений
на глядача. Лик виконаний у живописній світлотіньовій манері вохрою з білилом та підрум’янкою
по оливковому санкирю. Волосся написане тонкими
чорними лініями по санкирній підготовці. Волосяниця рожева з тонкими темно-червоними та золотими
хвилястими лініями, що чергуються. Золотий німб
із вишнево-червоною обвідкою майже торкається
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St John the Baptist
(from the Deёsis Tier)
Last quarter of the C17th
Moscow, Kremlin Armoury
Chamber icon-painting workshop
Wood, tempera. 53 × 44.5
Panel of linden wood in two
parts without ‘kovcheg’; shaped
latitudinal cut-in battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-13

Описание. Изображение оплечное с небольшим
поворотом и наклоном головы влево. Взгляд обращен
на зрителя. Лик выполнен в живописной светотеневой
манере охрой с белилами и подрумянкой по оливковому санкирю. Волосы написаны тонкими черными
линиями по санкирной подготовке. Власяница розовая с чередующимися тонкими темно-красными
и золотыми волнистыми линиями. Золотой нимб
с вишнево-красной обводкой почти касается верхнего

верхнього поля й злегка перекриває ліве поле ікони.
Тло світло-сіре з легким бузковим відтінком. Поля
світло-зелені. Замість ковчега — чорна смуга.
Написи. По боках від німба рожево-вишневим
кольором в’яззю: АГIw, Iо4АННЪ, ПРТдоЧА .
Іконографія. Судячи з композиції, ікона спершу
входила до складу тричастинного Деісуса. Нахилом
голови Іоанн був звернений у бік Христа, розташованого у центрі. З лівого боку, симетрично Іоаннові
Предтечі, мала знаходитися ікона Богоматері, яка
молитовно схиляється до Христа.
Схоронність. Наскрізна тріщина у місці стику
дощок по всій довжині. Уздовж тріщини мікроскопічні втрати фарбового шару та левкасу.
Реставрація проводилась у 1944, 1950, 1953,
1955 роках у ДНДРМ, у 1957 році В. О. Кириковим
у КМРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври. Надійшла
у складі деісусного триптиха, дві ікони якого —
Христос і Богоматір — були вивезені нацистами
в 1943 році.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
вважалася роботою Симона Ушакова (1626–1686).
Н. Є. Мньова підтвердила дану атрибуцію, уточнивши датування: 1660–1670 роки. В. В. Кириченко і Т. О. Ананьєва відкидали авторство Ушакова
й пов’язували ікону з творчістю майстрів його кола.
Г. С. Колпакова висловила припущення, що ікона
могла бути написана Тихоном Філатьєвим (згадується в 1675–1731 роках), жалуваним іконописцем
Оружейної палати, молодшим сучасником Ушакова,
котрий, проте, до його кола не належав.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог КГМРИ, 1955, с. 11; Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 12; Каталог КМРИ-1,
1992, с. 31; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 27; Сокровища Православия, 2013, с. 42–43.
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поля и слегка перекрывает левое поле иконы. Фон
светло-серый с легким сиреневым оттенком. Поля
светло-зеленые. Вместо ковчега — черная полоса.
Надписи. По сторонам нимба розово-вишневым
цветом вязью: АГIw, Iо4АННЪ, ПРТдоЧА .
Иконография. Судя по композиции, икона первоначально входила в состав трехчастного Деисуса. Наклоном головы Иоанн был обращен в сторону Христа, размещавшегося в центре. С левой стороны, симметрично
Иоанну Предтече, должна была находиться икона Богоматери, молитвенно склонившейся ко Христу.
Сохранность. Сквозная трещина в месте стыка
досок по всей длине. Вдоль трещины микроскопические утраты красочного слоя и левкаса
Реставрация проводилась в 1944, 1950, 1953,
1955 годах в ГНИРМ, в 1957 году В. О. Кириковым
в КМРИ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры. Поступила
в составе деисусного триптиха, две иконы которого —
Христос и Богоматерь — были вывезены нацистами
в 1943 году.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
считалась работой Симона Ушакова (1626–1686).
Н. Е. Мнёва подтвердила данную атрибуцию, уточнив датировку: 1660–1670 годы. В. В. Кириченко
и Т. А. Ананьева, отрицавшие авторство Ушакова,
связывали икону с творчеством мастеров его круга.
Г. С. Колпакова высказала предположение, что икона
могла быть написана Тихоном Филатьевым (упоминается в 1675–1731 годах), жалованным иконописцем
Оружейной палаты, младшим современником Ушакова, который, однако, к его кругу не принадлежал.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог КГМРИ, 1955, с. 11; Путеводитель КГМРИ, 1955, с. 12; Каталог КМРИ-1,
1992, с. 31; Путеводитель КМРИ, 2006, с. 27; Сокровища Православия 2013, с. 42–43.

27.
Пророк Захарія
(з пророцького чину)
Кінець XVII століття
Північна провінція або Поволжя
Дерево, темпера. 73 × 47,2 × 3,5
Дошка з ковчегом, шпуги врізні
зустрічні. Паволока (?), левкас.
Інв. Ж-1906

Пророк Захария
(из пророческого чина)
Конец XVII века
Северная провинция или Поволжье
Дерево, темпера. 73 × 47,2 × 3,5
Доска с ковчегом, шпонки врезные
встречные. Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-1906

Опис. Захарія зображений більше ніж до пояса,
напівобертом управо. Голова злегка схилена, погляд
спрямований на глядача. Ліва рука трохи піднята,
вказівний палець піднесений до щоки. У правій руці
розгорнутий догори білий сувій з текстом, що торкається правого плеча. Волосся коротке коричневе,
на лобі залисини. Борода сива, середньої довжини,
злегка кучерява. Вбрання складається з кіноварного гіматія та оливкового хітона. Маківка голови, лівий лікоть і частина сувою виходять за межі ковчега
на поля. Тло, поля та німб золоті. Опуш червона.
Написи. На верхньому полі червоною фарбою:
[ПР]РОКА ЗАХАРIA . На сувої в чотири рядки
чорною фарбою з червоною буквицею: Аз ВИДHх
СХОДAщ СЕРПЪ СНБ~СЕ НА ГРHШНИКИ ИПО .
На звороті пізній напис чорнилом: Захария .
Іконографія. Ікона входила до пророцького
ряду іконостаса, де містилися зображення ветхозавітних пророків, атрибутами яких були розгорнуті
сувої з текстами пророцтв. У центрі такого ряду зазвичай знаходилася ікона Богоматері «Втілення»,
до якої й були звернені пророки. Пророцький ряд
увійшов до складу російських високих іконостасів
у XV столітті.
Захарія (VI ст. до Р. Х.) — один з дванадцяти так
званих малих ветхозавітних пророків. Народився
під час вавилонського полону, який він пережив.
Після повернення з полону сприяв відродженню
ізраїльського народу, надихаючи будівників другого Єрусалимського храму. Йому належить біблійна
книга, що містить символічні видіння та пророцтва
про майбутнього Месію. У давньоруських святцях
Захарія названий «серповидцем» відповідно до одного з видінь, у якому він споглядав серп, що летів
по небу, означаючи кару для порушників заповідей. Саме з цим видінням пов’язані слова Захарії
на сувої: «Аз видех сходящ серп с небесе на грешники...», які часто мають у текстах ікон продовження: «...и потребляя от земли» або «...и пожиная яко
плевелы». Вони представляють собою перефразований уривок з Книги Захарії (Зах. 5:2–3). У синодальному перекладі цей фрагмент відрізняється від
церковнослов’янського — Захарія бачив не серп,
а сувій, що летить. Ця відмінність пов’язана з тим,

The Prophet Zechariah
(from the Prophets’ Tier)
Late C17th. North provinces
or the Volga region
Wood, tempera. 73 × 47.2 × 3.5
Panel with ‘kovcheg’, latitudinal
cut-in battens. Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-1906

Описание. Захария изображен более чем по пояс,
вполоборота вправо. Голова слегка склонена, взгляд
направлен на зрителя. Левая рука приподнята, указательный палец поднесен к щеке. В правой руке
развернутый вверх и касающийся правого плеча белый свиток с текстом. Волосы короткие коричневые,
на лбу залысины. Борода седая, средней длины,
слегка вьющаяся. Облачение состоит из киноварного
гиматия и оливкового хитона. Макушка головы, левый
локоть и часть свитка выходят за пределы ковчега
на поля. Фон, поля и нимб золотые. Опушь красная.
Надписи. На верхнем поле красной краской:
[ПР]РОКА ЗАХАРIA . На свитке в четыре строки черной краской с красной буквицей: Аз ВИДHх СХОДAщ
СЕРПЪ СНБ~СЕ НА ГРHШНИКИ ИПО . На обороте
поздняя надпись чернилами: Захария .
Иконография. Икона входила в пророческий ряд
иконостаса, где размещались изображения ветхозаветных пророков, атрибутами которых были развернутые свитки с текстами пророчеств. В центре такого
ряда обычно находилась икона Богоматери «Воплощение», к которой и были обращены пророки. Пророческий ряд вошел в состав русских высоких иконостасов в XV веке.
Захария (VI в. до Р. Х.) — один из двенадцати так
называемых малых ветхозаветных пророков. Родился
во время вавилонского пленения, который он пережил.
По возвращении из плена содействовал возрождению
израильского народа, воодушевляя строителей второго Иерусалимского храма. Ему принадлежит библейская книга, содержащая символические видения
и пророчества о грядущем Мессии. В древнерусских
святцах Захария назван «серповидцем» соответственно одному из видений, в котором он созерцал летящий
по небу серп, означавший кару, сходящую на нарушителей заповедей. Именно с этим видением связаны
слова Захарии на свитке: «Аз видех сходящ серп с небесе на грешники...», часто имеющие в текстах икон
продолжение: «...и потребляя от земли» или «...и пожиная яко плевелы». Они представляют собой перефразированный отрывок из Книги Захарии (Зах. 5:2–3).
В синодальном переводе этот фрагмент отличается от
церковнославянского — Захария видел не серп, а летящий свиток. Это различие связано с тем, что русские
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що російські перекладачі орієнтувалися на давньоєврейський оригінал, а творці слов’янської Біблії використовували грецький переклад Сімдесяти.
Схоронність. Повсюдний кракелюр. Численні
реставраційні вставки ґрунту й тонування. Найзначніші втрати авторського живопису на кисті лівої руки
та лівій половині фігури (на місці тріщини дошки),
а також на губах, підборідді й бороді. На звороті
глибока вертикальна тріщина по всій висоті ікони.
Праве поле обпиляне (опуші справа немає). У центрі верхнього торця — вкручений металевий штир
з кільцем.
Надходження. Переведена з науково-допоміжного фонду в 1996 році.
Атрибуція. Л. С. Міляєва, Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова датували ікону XIX століттям. Н. І. Комашко відносить її до пам’яток кінця
XVII століття, що походять з північної провінції
або Поволжя. Підставою для такої атрибуції послужили колористичне рішення ікони, площинність і графічність зображення, зокрема відсутність пластичної проробки лику. Про провінційне
походження пам’ятки свідчить і невідповідність
масштабу фігури пророка розмірам середника:
зображення, наче втиснуте в поле ікони, частково
виходить за його межі.
Література. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.

переводчики ориентировались на древнееврейский
оригинал, а создатели славянской Библии использовали греческий перевод Семидесяти.
Сохранность. Повсеместный кракелюр. Многочисленные реставрационные вставки грунта и тонировки. Наиболее значительные утраты авторской живописи на кисти левой руки и левой половине фигуры
(на месте трещины доски), а также на губах, подбородке и бороде. На обороте глубокая вертикальная
трещина по всей высоте иконы. Правое поле опилено
(опушь справа отсутствует). В центре верхнего торца — вкрученный металлический штырь с кольцом.
Поступление. Переведена из научно-вспомогательного фонда в 1996 году.
Атрибуция. Л. С. Миляева, Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова датировали икону XIX веком. Н. И. Комашко относит ее к памятникам конца XVII века,
происходящим из северной провинции или Поволжья. Основанием для такой атрибуции послужили
колористическое решение иконы, плоскостность
и графичность изображения, в частности отсутствие
пластической проработки лика. О провинциальном
происхождении памятника свидетельствует и несоответствие масштаба фигуры пророка размерам средника: изображение, как бы втиснутое в поле иконы,
частично выходит за его пределы.
Литература. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.

28.
Воскресіння —
Зішестя до аду,
з празниками
Друга половина XVII —
початок XVIII століття
Центральна Росія
Дерево, темпера. 30,5 × 26 × 3
Дошка липова з ковчегом і бортиком, шпуги врізні зустрічні.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-383

Воскресение —
Сошествие во ад,
с праздниками
Вторая половина XVII —
начало XVIII века
Центральная Россия
Дерево, темпера. 30,5 × 26 × 3
Доска липовая с ковчегом и бортиком, шпонки врезные встречные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-383

Опис. Розташований у центрі середника сюжет «Воскресіння — Зішестя до аду» оточений
дванадцятьма клеймами: 1. Різдво Богоматері;
2. Введення до храму; 3. Благовіщення; 4. Різдво
Христове; 5. Стрітення; 6. Богоявлення (Хрещення); 7. Вхід до Єрусалима; 8. Розп’яття; 9. Явлення
воскреслого Христа жонам-мироносицям; 10. Свята Трійця (Гостинність Авраама); 11. Вознесіння;
12. Успіння. Кольорова гама складається з відтінків
червоного, вишневого, синьо-зеленого, оливкового,

The Resurrection and
the Harrowing of Hell,
with Feasts
Second half of the C17th
or early C18th. Central Russia
Wood, tempera. 30.5 × 26 × 3
Panel of linden wood with
‘kovcheg’ and edging, latitudinal
cut-in battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-383

Описание. Расположенный в центре средника
сюжет «Воскресение — Сошествие во ад» окружен
двенадцатью клеймами: 1. Рождество Богоматери;
2. Введение во храм; 3. Благовещение; 4. Рождество
Христово; 5. Сретение; 6. Богоявление (Крещение);
7. Вход в Иерусалим; 8. Распятие; 9. Явление воскресшего Христа женам-мироносицам; 10. Святая Троица
(Гостеприимство Авраама); 11. Вознесение; 12. Успение. Цветовая гамма состоит из оттенков красного,
вишневого, сине-зеленого, оливкового, коричневого
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коричневого та білого. Німби й пробіли на одязі срібні. Ковчег виділений широкою темно-коричневою
смугою з темно-синіми кутами. Поля світло-вохристі,
опуш широка подвійна — вишнева й зелена.
Написи. На верхньому полі фрагментарно збереглися надписання сюжетів верхнього ряду, виконані сріблом великим шрифтом з елементами в’язі.
Решта сюжетів надписані на нижньому та бічних
полях вишневим кольором дрібним шрифтом з елементами скоропису. На звороті нерозбірливий напис
скорописом XVII століття (?), виконаний чорнилом:
Сего года генуваря в ... день баярина Петра Петровича ...тускова ... Іванову с[ы]ну татарину
... сию икону...
Іконографія. У циклі празникових сюжетів,
розміщених навколо центрального «Воскресіння — Зішестя до аду», збережена послідовність
подій від Різдва Богоматері до Успіння. Порядок
їх розташування традиційний: починаючись у лівому верхньому куті, вони закінчуються у правому
нижньому. Основна частина сюжетів належить до
двунадесятих свят. Разом з тим, сюди не включені «Воздвиження хреста» і «Преображення», замість них представлені «Розп’яття» та «Явлення
воскреслого Христа жонам-мироносицям». Ікони,
в яких навколо «Воскресіння» розміщені клейма
з 12 празниками, з’являються у ХVI столітті й з часом набувають поширення під назвою «Повниця»,
бо відображають повне коло основних свят церковного календаря.
Схоронність. На всій поверхні ікони численні
втрати фарбового шару з левкасом, особливо значні на полях. По центру нижнього поля глибока свічкова підпалина.
Реставрація проводилася у 1969 році у ДНДРМ
і в 1973–1975 роках у КДХІ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко» на території Києво-Печерської лаври. Раніш
ікона зберігалася у Церковно-археологічному музеї
при Київській духовній академії, що існував з 1872
до 1922 року. Її інвентарний номер зберігся на сигнатурі, наклеєній на звороті.
Атрибуція. При надходженні до музею пам’ятка
була віднесена до творів кінця XVII — першої половини XVIII століття. Тим же періодом датувала ікону
Л. С. Міляєва, припустивши, що вона могла бути написана в одній з провінційних майстерень. В. В. Кириченко обмежував датування початком XVIII століття. І. О. Іванова, Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
вважали ікону сільським примітивом XIX століття.
Як зауважила Н. І. Комашко, у наш час дослідники пов’язують невигадливі пам’ятки подібного роду
з іконописом ХVII століття у володимирських селах
Палех і Холуй.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 42.

и белого. Нимбы и пробела на одеждах серебряные.
Ковчег выделен широкой темно-коричневой полосой с темно-синими углами. Поля светло-охристые,
опушь широкая двойная — вишневая и зеленая.
Надписи. На верхнем поле фрагментарно сохранились надписания сюжетов верхнего ряда, выполненные серебром крупным шрифтом с элементами вязи. Остальные сюжеты надписаны на нижнем
и боковых полях вишневым цветом мелким шрифтом
с элементами скорописи. На обороте неразборчивая
надпись скорописью XVII века (?), выполненная чернилами: Сего Года генуваръ в ... день баярина Петра Петровича ...тускова ... Іванову сну татарину ... сию икону...
Иконография. В цикле праздничных сюжетов,
размещенных вокруг центрального «Воскресения —
Сошествия во ад», соблюдена последовательность
событий от Рождества Богоматери до Успения. Порядок их расположения традиционен: начинаясь
в левом верхнем углу, они заканчиваются в правом
нижнем. Основная часть сюжетов относится к двунадесятым праздникам. Вместе с тем, сюда не включены «Воздвижение креста» и «Преображение», вместо
них представлены «Распятие» и «Явление воскресшего Христа женам-мироносицам». Иконы, в которых
вокруг «Воскресения» размещены клейма с 12 праздниками, появляются в ХVI веке и со временем получают широкое распространение под названием
«Полница», так как отражают полный круг основных
праздников церковного календаря.
Сохранность. На всей поверхности иконы многочисленные утраты красочного слоя с левкасом,
особенно значительные на полях. По центру нижнего
поля глубокий свечной ожог.
Реставрация проводилась в 1969 году в ГНИРМ
и в 1973–1975 годах в КГХИ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок» на территории Киево-Печерской лавры. Ранее
икона хранилась в Церковно-археологическом музее
при Киевской духовной академии, существовавшем
с 1872 по 1922 год. Ее инвентарный номер сохранился на сигнатуре, наклеенной на обороте.
Атрибуция. При поступлении в музей памятник
был отнесен к произведениям конца XVII — первой
половины XVIII века. Этим же временем датировала икону Л. С. Миляева, предполагавшая, что она
могла быть написана в одной из провинциальных
мастерских. В. В. Кириченко ограничивал датировку началом XVIII века. И. А. Иванова, Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова считали икону деревенским примитивом XIX века. По замечанию Н. И. Комашко, в настоящее время исследователи связывают незамысловатые памятники подобного рода с иконописанием
ХVII века во владимирских селах Палех и Холуй.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 42.
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29.
Святитель
Василій Великий
(з деісусного чину)
Кінець XVII — початок XVIII століття
Північ Росії
Дерево, темпера. 51 × 38 × 2,8
Дошка суцільна з ковчегом, шпуги врізні однобічні. Паволока (?),
левкас.
Інв. Ж-370

Святитель
Василий Великий
(из деисусного чина)
Конец XVII — начало XVIII века
Русский Север
Дерево, темпера. 51 × 38 × 2,8
Доска цельная с ковчегом, шпонки врезные односторонние.
Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-370

Опис. Зображення святителя поясне, напівобертом вправо. Права рука з двоперстним благословенням розташована перед грудьми. Трохи піднята
ліва рука підтримує знизу закрите Євангеліє з жовтуватою кришкою та червоним обрізом; кисть руки
покрита зеленуватим платом. Святитель вдягнений
у фелон (поліставрій) з білими та чорними рівнокінцевими хрестами, що чергуються. Підкладка фелона коричнева. Комір і поручі прикрашені перлами.
Омофор білий з трьома великими чорними хрестами. Жовтуватий німб з чорною обвідкою верхньою
своєю частиною торкається лузги. Лузга обведена
широкою чорною смугою. Тло оливково-коричневе.
Поля червоно-коричневі. Опуш чорна.
Написи. На тлі вгорі по боках від німба в’яззю
білилом: АГИw ВАСИЛЕI КИСОIРИиСКИ (Кесарійський). На звороті синім олівцем: Москва. XVI в.
Іконографія. Про Василія Великого див. Кат. 13.
Схоронність. При реставрації були зроблені
вставки на місцях втрат (руки, омофор тощо). Частково залишені пізні записи (на німбі, тлі, полях).
Реставрація проводилася в 1971 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
названа твором московської традиції кінця XVI —
початку XVII століття. В. В. Кириченко датував її кінцем XVII століття, Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
віднесли до примітивів XIX століття. Н. И. Комашко
пов’язує образ з народним іконописом Російської
Півночі кінця XVII — початку XVIII століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 43.
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St Basil the Great
(from the Deёsis Tier)
Late C17th or early C18th
North Russia
Wood, tempera.
51 × 38 × 2.8
Panel of one piece with
‘kovcheg’, one-sided cut-in
battens. Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-370

Описание. Изображение святителя поясное,
вполоборота вправо. Правая рука с двуперстным
благословением расположена перед грудью. Приподнятая левая рука поддерживает снизу закрытое
Евангелие с желтоватой крышкой и красным обрезом;
кисть руки покрыта зеленоватым платом. Святитель
облачен в фелонь (полиставрий) с чередующимися
белыми и черными равноконечными крестами. Подкладка фелони коричневая. Ворот и поручи украшены жемчугом. Омофор белый с тремя большими черными крестами. Желтоватый нимб с черной обводкой
верхней своей частью касается лузги. Лузга обведена
широкой черной полосой. Фон оливково-коричневый.
Поля красно-коричневые. Опушь черная.
Надписи. На фоне вверху по сторонам нимба вязью белилами: АГИw ВАСИЛЕI КИСОIРИиСКИ (Кесарийский). На обороте синим карандашом: Москва. XVI в.
Иконография. О Василии Великом см. Кат. 13.
Сохранность. При реставрации были сделаны
вставки на местах утрат (руки, омофор и др.). Частично оставлены поздние записи (на нимбе, фоне, полях).
Реставрация проводилась в 1971 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
названа произведением московского письма конца
XVI — начала XVII века. В. В. Кириченко датировал
ее концом XVII века, Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова отнесли к примитивам XIX века. Н. И. Комашко
связывает образ с народной иконописью Русского
Севера конца XVII — начала XVIII века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 43.

30.
Деісус (Седмиця),
з припадаючими
преподобними
Зосимою та Савватієм
Соловецькими
Перша половина XVII століття (?)
(в основі), записи XIX століття
Дерево, темпера. 30 × 25 × 2,8
Дошка з ковчегом і бортиком, шпуги врізні зустрічні.
Паволока (?), левкас.
Інв. Ж-1588

Деисус (Седмица),
с припадающими
преподобными
Зосимой и Савватием
Соловецкими
Первая половина XVII века (?)
(в основе), записи XIX века
Дерево, темпера. 30 × 25 × 2,8
Доска с ковчегом и бортиком,
шпонки врезные встречные.
Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-1588

Опис. У центрі на престолі з високою спинкою та подушкою сидить Христос, вдягнений
у вохристо-золотистий гіматій і хітон з клавом
на правому плечі. Правою рукою Він благословляє,
лівою притримує розкрите Євангеліє, що спирається на Його коліно. Босі ноги покояться на підніжжі;
ліва виставлена вперед. Біля престолу Христові
предстоять Богоматір та Іоанн Предтеча. За спинкою престолу — архангели Михаїл (зліва) та Гавриїл (справа). По боках височать фігури апостола
Іоанна Богослова (зліва) та святителя Миколая Чудотворця (справа) у хрещатому фелоні з Євангелієм у руці. Усі предстоячі зображені напівобертом
до Христа з похиленими головами. До ніг Спаса
припадають у земному поклоні симетрично зображені преподобні Зосима (зліва) та Савватій (справа) Соловецькі. Їхні голови не торкаються землі,
а руки покладені на краї мантій. Посередині лівого
поля ікони зображений двоперстно благословляючий святитель Андрій Критський у хрещатому фелоні, повернутий до Христа.
Написи. На Євангелії: ПРIИДИТЕ КО МНЕ ВСИ
ТРУЖДАЮЩИИСA И W|БРHМЕНЕ .
Іконографія. Ікона належить до особливого варіанта Деісуса, що дістав назву «Седмиця» (тиждень),
бо символізує коло тижневих богослужінь. Іконографія такого типу відома з XVI століття. Склад предстоячих, колінопреклонених і припадаючих святих
не був постійним, а залежав від бажання замовника; він міг значно розширюватися. У даному разі
біля ніг Христа зображені засновники Соловецького
монастиря преподобні Зосима та Савватій.
Преподобний Савватій (друга половина XIV століття — 1435) — першонасельник безлюдних Соловецьких островів. Перейшов з Кирило-Білозерського монастиря спершу на Валаам, а потім перебрався
до Білого моря. Разом з іноком Германом Савватій
оселився у 12 км від нинішнього Соловецького монастиря. Через шість років Герман подався на ріку
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Deёsis (Sedmitsa),
with Venerable Zosima
and Savvaty of Solovki
in adoratio
First half of the C17th (?)
(base), C19th overpainted
Wood, tempera
30 × 25 × 2.8
Panel with ‘kovcheg’ and
edging, latitudinal cut-in battens.
Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-1588

Описание. В центре на престоле с высокой
спинкой и подушкой восседает Христос, облаченный в охристо-золотистый гиматий и хитон с клавом
на правом плече. Правой рукой Он благословляет, левой придерживает раскрытое Евангелие, опирающееся на Его колено. Босые ноги покоятся на подножии;
левая выдвинута вперед. У престола Христу предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча. За спинкой престола — архангелы Михаил (слева) и Гавриил (справа).
По сторонам возвышаются фигуры апостола Иоанна
Богослова (слева) и святителя Николая Чудотворца
(справа) в крещатой фелони с Евангелием в руке. Все
предстоящие изображены вполоборота ко Христу со
склоненными головами. К ногам Спаса припадают
в земном поклоне симметрично изображенные преподобные Зосима (слева) и Савватий (справа) Соловецкие. Их головы не касаются земли, а руки положены на края мантий. Посередине левого поля иконы
изображен двуперстно благословляющий святитель
Андрей Критский в крещатой фелони, повернутый
ко Христу.
Надписи. На Евангелии: ПРIИДИТЕ КО МНЕ ВСИ
ТРУЖДАЮЩИИСA И W|БРHМЕНЕ .
Иконография. Икона относится к особому варианту
Деисуса, который получил название «Седмица» (неделя), так как символизирует круг недельных богослужений. Иконография такого типа известна с XVI века. Состав предстоящих, коленопреклоненных и припадающих
святых не являлся постоянным, а зависел от пожелания
заказчика; он мог значительно расширяться. В данном
случае у ног Христа изображены основатели Соловецкого монастыря преподобные Зосима и Савватий.
Преподобный
Савватий
(вторая
половина
XIV века — 1435) — первонасельник необитаемых
Соловецких островов. Перешел из Кирилло-Белозерского монастыря сначала на Валаам, а затем удалился на Белое море. Вместе с иноком Германом Савватий поселился в 12 км от нынешнего Соловецкого
монастыря. Через шесть лет Герман ушел на реку

Онегу, і Савватій залишився один. Досягши глибокої старості й боячись померти без причастя, він
відплив на материк. Причастившись у прибережній
каплиці, Савватій спочив. Поховали його біля гирла
ріки Виг. У 1465 році мощі Савватія були перенесені
на Соловецький острів.
Преподобний Зосима (пом. 1478) — один із засновників Соловецького монастиря. У пошуках усамітнення пішов на узбережжя Білого моря й зустрів
інока Германа, який розповів про пустельний морський острів, на якому він і преподобний Савватій
прожили шість років. У 1436 році двоє відлюдників
вирушили на Соловки, де Зосима, збудувавши дерев’яну церкву, поклав початок знаменитій Соловецькій обителі й став першим її ігуменом.
Приписаний на полі ікони святитель Андрій, архієпископ Критський (бл. 660 — 740), — один з отців
Церкви, захисник іконошанування, видатний гімнограф, автор богослужбових канонів, який заклав
підвалини богослужіння Великого посту. Його образ
тут, імовірно, має патрональне значення як святого з тим самим ім’ям, що й замовник ікони. Зображення відповідають дням тижня: Христос — неділі
та п’ятниці, у понеділок згадуються сили небесні —
архангели Михаїл і Гавриїл, вівторок — день, присвячений Іоаннові Хрестителю, середа — Богоматері, четвер — день пам’яті апостолів, у суботу
згадуються всі святі — «представлені» на іконі преподобними Зосимою та Савватієм.
Схоронність. Численні втрати авторського
живопису, заповнені при поновленні із заходом
на первісний шар, зокрема на ликах Христа, Іоанна Богослова та Миколая Чудотворця. Розмір німба
Христа зменшений. Початкові кольори німбів і полів
ікони визначити важко. Тло, можливо, було срібним.
На торцях є цвяхові отвори.
Реставрація. Домузейна, комерційна.
Надходження. У 1980 році з зібрання академіка
О. І. Бродського (Київ).
Атрибуція. У музейних каталогах 1992 і 2002 років ікона датована XIX століттям. Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова вважали, що в основі зображення
XIX століття, яке збереглося, може лежати живопис XVII століття. До тієї ж думки схилялася також
Л. С. Міляєва. Фахівці з ЦМіАР не виключають, що
під пізніми записами криється живопис першої половини XVII століття, однак це могло б підтвердити
тільки подальше розкриття ікони.
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90.
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Онегу, и Савватий остался один. Достигнув глубокой старости и опасаясь умереть без причастия, он
отплыл на материк. Причастившись в прибрежной
часовне, Савватий скончался. Похоронили его при
устье реки Выг. В 1465 году мощи Савватия были перенесены на Соловецкий остров.
Преподобный Зосима (ум. 1478) — один из основателей Соловецкого монастыря. В поисках уединения
отправился на побережье Белого моря и встретил
инока Германа, рассказавшего о пустынном морском
острове, на котором он и преподобный Савватий
прожили шесть лет. В 1436 году двое отшельников
отправились на Соловки, где Зосима, построив деревянную церковь, положил начало знаменитой Соловецкой обители и стал первым ее игуменом.
Приписанный на поле иконы святитель Андрей,
архиепископ Критский (ок. 660 — 740), — один из отцов Церкви, защитник иконопочитания, выдающийся
гимнограф, автор богослужебных канонов, заложивший основы богослужения Великого поста. Его образ
здесь, вероятно, имеет патрональное значение как
соименного заказчику иконы святого. Изображения
соответствуют дням недели: Христос — воскресенью
и пятнице, в понедельник поминаются силы небесные — архангелы Михаил и Гавриил, вторник — день,
посвященный Иоанну Крестителю, среда — Богоматери, четверг — день памяти апостолов, в субботу
поминаются все святые — «представленные» на иконе преподобными Зосимой и Савватием.
Сохранность. Многочисленные утраты авторской
живописи, восполненные при поновлении с заходом
на первоначальный слой, в частности на ликах Христа,
Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. Размер нимба Христа уменьшен. Первоначальные цвета нимбов
и полей иконы трудноопределимы. Фон, возможно, был
серебряный. На торцах имеются гвоздевые отверстия.
Реставрация. Домузейная, коммерческая.
Поступление. В 1980 году из собрания академика
А. И. Бродского (Киев).
Атрибуция. В музейных каталогах 1992 и 2002 годов икона датирована XIX веком. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова считали, что в основе сохранившегося изображения XIX века может лежать живопись
XVII века. К такому же мнению склонялась Л. С. Миляева. Специалисты из ЦМиАР не исключают, что под
поздними записями скрывается живопись первой половины XVII столетия, но это могло бы подтвердить
только дальнейшее раскрытие иконы.
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90.

31.
Різдво Христове
Друга чверть XVII століття
(в основі), записи XIX століття
Центральна Росія або Поволжя
Дерево, темпера
32 × 26 × 2,5
Дошка липова з ковчегом, дві
врізні зустрічні шпуги (урівень
з поверхнею дошки), торці залевкашені. Паволока, левкас.
Інв. Ж-366

Рождество Христово
Вторая четверть XVII века
(в основе), записи XIX века
Центральная Россия
или Поволжье
Дерево, темпера. 32 × 26 × 2,5
Доска липовая с ковчегом, две
врезные встречные шпонки (заподлицо), торцы залевкашены.
Паволока, левкас.
Инв. Ж-366

Опис. У центрі ікони на червоному ложі, повернутому узголів’ям уліво, лежить Богоматір у вишневому мафорії. Позаду ложа чорна печера з прямокутними яслами, в яких лежить сповите Немовля
Христос. Над Його головою червоний віл, біля ніг
білий осел. Над печерою здіймається гора. У розщелині між вершинами гори — промінь з небесного сегмента із зіркою, замкнутою в диску. Від зірки
в бік печери спрямовані три тонких промені. Зліва
зверху — волхви на конях, що наближаються до
гори. Двоє з них скачуть попереду й вказують рукою вгору. Над волхвами за пагорбом стоїть ангел,
який дивиться на вершників і вказує обома руками
на зірку. Справа від гори два ангели. Один з них піднімає в бік зірки покровенні руки; другий, схилившись, благовістить двом юним пастухам у білому
одязі. Пастух, що стоїть ближче до печери, грає
на сопілці, дивлячись на Немовля; другий здіймає
погляд на ангела. Зображення волхвів повторюється зліва від ложа Богоматері у сцені принесення
дарів. Першим до печери наближається старець
з відкритою скринькою в руках. За ним — середовік з високою посудиною. Останнім іде юнак з чашею. У нижній частині ікони зліва сцена с Іосифом,
який задумливо сидить біля входу до печери. Перед Іосифом стоїть зігнутий старий пастух у милоті з посохом у руках. Справа внизу — сцена
обмивання Немовляти. Повитуха Саломія сидить
на тлі чорної печери, тримаючи на колінах оголеного новонародженого Христа. Служниця, що стоїть
біля неї, ллє в купель воду з кухля. У Немовляти,
Богоматері, Іосифа та ангелів золоті німби. Золотими зображені також крила ангелів, орнамент ложа
Богоматері, дари волхвів, купель і кухоль служанки. Гірки коричневі. Тло золоте. Поля білясті. Опуш
оранжевого кольору в два тони.
Написи. Чорним кольором над німбом Богоматері: М~Р F~Y ; над німбом Христа: IС ХС . Золотом над
німбом Іосифа: I|w1сиfъ , над пастухами: Пастыри ,
над ангелами: Агг/лъ Гд7нь , над волхвами: Волсви Пер7
і Волсви ПеРсид7тiи . На звороті по всій поверхні ікони

The Nativity
Second quarter of the C17th
(base), C19th overpainted
Central Russia
or the Volga region
Wood, tempera. 32 × 26 × 2.5
Panel of linden wood with
‘kovcheg’, two latitudinal cut-in
battens (even), blocks gessoed.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-366

Описание. В центре иконы на красном ложе, обращенном изголовьем влево, возлежит Богоматерь
в вишневом мафории. Позади ложа черная пещера
с прямоугольными яслями, в которых лежит спеленатый Младенец Христос. Над Его головой красный вол,
возле ног белый осел. Над пещерой возвышается
гора. В расщелине между вершинами горы — исходящий из небесного сегмента луч со звездой, заключенной в диск. От звезды в сторону пещеры направлены
три тонких луча. Слева вверху — приближающиеся
к горе на конях волхвы. Двое из них скачут впереди
и указывают рукой вверх. Над волхвами за холмом
стоит ангел, который смотрит на всадников, указывая
обеими руками на звезду. Справа от горы два ангела.
Один из них поднимает в сторону звезды покровенные руки; другой, наклонившись, благовествует двум
юным пастухам в белых одеждах. Пастух, стоящий
ближе к пещере, играет на свирели, глядя на Младенца; второй возводит взор к ангелу. Изображение волхвов повторяется слева от ложа Богоматери в сцене
принесения даров. Первым к пещере приближается
старец с открытым ларцом в руках. За ним — средовек с высоким сосудом. Последним идет юноша
с чашей. В нижней части иконы слева сцена с Иосифом, задумчиво сидящим у входа в пещеру. Перед
Иосифом стоит согбенный пастырь-старик в милоти
с посохом в руках. Справа внизу — сцена омовения
Младенца. Сидящая на фоне черной пещеры повитуха Саломея держит на коленях обнаженного новорожденного Христа. Стоящая возле нее служанка льет
в купель воду из кувшина. У Младенца, Богоматери,
Иосифа и ангелов золотые нимбы. Золотыми изображены также крылья ангелов, орнамент ложа Богоматери, дары волхвов, купель и кувшин служанки. Горки коричневые. Фон золотой. Поля белесые. Опушь
оранжевого цвета в два тона.
Надписи. Черным цветом над нимбом Богоматери: М~Р F~Y ; над нимбом Христа: IС ХС . Золотом над
нимбом Иосифа: I|w1сиfъ , над пастухами: Пастыри ,
над ангелами: Агг/лъ Гд7нь , над волхвами: Волсви Пер7
и Волсви ПеРсид7тiи . На обороте по всей поверхности
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проставлено п’ять однакових печатей: Notar. Dr. jur.
Wolfgang Fischer. Rechtsanwalt am Landgericht.
Berlin W 62, Kleistraße, 19.
Іконографія. Крім центральної сцени Різдва
Христового, в іконі є композиційні елементи сюжету, характерні для російського іконопису XV століття: «Подорож волхвів», «Принесення дарів»,
«Благовістя пастухам» і «Обмивання Немовляти».
З XVII століття були відомі і більш докладні редакції
«Різдва», що включали зображення багатьох подій,
так чи інакше з ним пов’язаних, — від «Благовіщення» до «Побиття немовлят» і «Втечі до Єгипту».
Про сюжет і його іконографію див. Кат. 13.
Схоронність. Авторський живопис XVII століття
зберігся фрагментарно. Численні місця його втрат
записані у XIX столітті.
Реставрація домузейна.
Походження не встановлене. Судячи за печатями на звороті, ікона була привезена з Німеччини.
Надходження. У 1945 році з Київського музею
західного та східного мистецтва.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була датована XVII століттям. Н. Б. Салько відносила її до XVI століття, припускаючи московське походження. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали,
що ікона могла бути написана старообрядницьким
майстром у XIX столітті. З таким датуванням погоджувалась І. О. Іванова. На думку В. В. Кириченка,
в основі ікони — фрагментарно збережений живопис XVII століття, доповнений старообрядницькими
чинками XIX століття. З атрибуцією В. В. Кириченка
погоджувався С. І. Голубєв.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 41.

иконы проставлено пять одинаковых печатей: Notar.
Dr. jur. Wolfgang Fischer. Rechtsanwalt am Landgericht. Berlin W 62, Kleistraße, 19.
Иконография. Наряду с центральной сценой Рождества Христова, в иконе присутствуют композиционные элементы сюжета, характерные для русской иконописи XV века: «Путешествие волхвов», «Принесение
даров», «Благовестие пастухам» и «Омовение Младенца». С XVII века были известны и более пространные
редакции «Рождества», включавшие изображение множества событий, так или иначе с ним связанных, — от
«Благовещения» до «Избиения младенцев» и «Бегства
в Египет». О сюжете и его иконографии см. Кат. 13.
Сохранность. Авторская живопись XVII века сохранилась фрагментарно. Многочисленные места ее
утрат записаны в XIX веке.
Реставрация домузейная.
Происхождение не установлено. Судя по имеющимся на обороте печатям, икона была привезена из
Германии.
Поступление. В 1945 году из Киевского музея западного и восточного искусства.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
датирована XVII веком. Н. Б. Салько относила ее
к XVI веку, предполагая московское происхождение.
Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова считали, что икона могла быть написана старообрядческим мастером в XIX веке. С такой датировкой соглашалась
И. А. Иванова. По мнению В. В. Кириченко, в основе иконы — фрагментарно сохранившаяся живопись
XVII века, дополненная старообрядческими чинками
XIX века. C атрибуцией В. В. Кириченко соглашался
С. И. Голубев.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 41.

32.
Введення до храму
Пресвятої Богородиці
Друга чверть —
середина XVII століття
(в основі), записи ХІХ століття
Дерево, темпера. 32 × 26 × 2
Дошка липова з ковчегом
і бортиком, шпуги врізні зустрічні
(урівень).
Паволока, левкас.
Оклад: срібло; басма.
Інв. Ж-376

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Вторая четверть —
середина XVII века
(в основе), записи ХІХ века
Дерево, темпера. 32 × 26 × 2
Доска липовая с ковчегом
и бортиком, шпонки врезные
встречные (заподлицо).
Паволока, левкас.
Оклад: серебро; басма.
Инв. Ж-376

Опис. На тлі Єрусалимського храму зображені
Іоаким та Анна. Вони йдуть, схиливши голови, простягаючи руки до маленької Марії, яка стоїть перед

The Entry of the Most
Holy Mother of God
into the Temple
Second quarter to mid-C17th
(base), C19th overpainted
Wood, tempera. 32 × 26 × 2
Panel of linden wood with
‘kovcheg’ and edging, latitudinal
cut-in battens (even).
Pavoloka, gesso.
Revetments: silver.
Inv. Ж-376

Описание. На фоне Иерусалимского храма изображены идущие Иоаким и Анна. Склонив головы, они
простирают руки к стоящей перед ними маленькой
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ними. Діви зі свічами, що супроводжують Марію, стоять зліва позаду Іоакима. Справа, на узвишші, низько
схилився благословляючий первосвященник Захарія,
за спиною якого — відчинені двері храму. На другому
плані — святилище храму, де сидить Марія, приймаючи їжу від ангела, що підлітає до Неї.
Написи. На звороті пізній напис чорнилом:
изъ Вознесенскаго женскаго монастыря; олівцем: Москва XVII. На шпузі продряпано: ВАСИЛ [...].
Іконографія. Див. Кат. 20.
Схоронність. Судити про авторський живопис важно, оскільки він знаходиться під записом,
що повторює первісний рисунок. По всій поверхні ікони численні дрібні втрати фарбового шару.
Значно пошкоджені зображення голів Іоакима,
Анни та Захарії. На полях і тлі фрагменти срібного
басменного окладу. На німбах отвори від цвяхів,
що кріпили накладні вінчики (вцілів тільки вінчик
на німбі Марії).
Реставрація проводилася в 1969 році у ДНДРМ.
Походження. Судячи з напису на звороті, перед
надходженням до Києво-Печерської лаври ікона перебувала у Вознесенському дівочому монастирі, місцезнаходження якого не вказано. Проте напис олівцем «Москва XVII» і вкладний запис на іконі «Зачаття
праведною Анною Пресвятої Богородиці», що походить з тої ж таки обителі, дають підстави вважати, що
йдеться про Вознесенський монастир у Московському Кремлі (див. Кат. 33. Походження).
Надходження. У 1942 році з історико-культурного
заповідника «Всеукраїнське музейне містечко» на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
віднесена до московських творів кінця XVII століття. Цим же часом, без зазначення школи, датували її В. В. Кириченко та С. І. Голубєв. Н. Б. Салько
схилялася до датування початком XVII століття,
підтверджуючи можливість приналежності ікони до
московських пам’яток. Одним з близьких композиційних і стилістичних аналогів даного твору є устюзька ікона XVII століття «Введення до храму» з Великоустюзького краєзнавчого музею (№ 8608).
На думку І. О. Іванової, ікона могла бути написана
в XIX столітті. Таке датування підтримували також
Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова, котрі вважали її
«напівселянською роботою», аналогічною за стилем
іконі «Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці» (Кат. 33). Н. І. Комашко вважає, що обидві ці
ікони входили до єдиного комплексу й були написані
в один час одним автором. Обидва сюжети набули
поширення у празникових чинах іконостасів XVII століття. Басменний оклад Н. Б. Салько та В. М. Тетерятников датували XVII століттям.
Література. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.
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Марии. Сопровождающие Марию девы со свечами
стоят слева позади Иоакима. Справа, на возвышении,
низко склонился благословляющий первосвященник
Захария, за спиной которого — открытые двери храма.
На втором плане — святилище храма, где сидящая
Мария принимает пищу от подлетающего к Ней ангела.
Надписи. На обороте поздняя надпись чернилами:
изъ Вознесенскаго женскаго монастыря; карандашом: Москва XVII. На шпонке процарапано: ВАСИЛ [...].
Иконография. См. Кат. 20.
Сохранность. Судить об авторской живописи
трудно, поскольку она находится под записью, повторяющей первоначальный рисунок. По всей поверхности иконы многочисленные мелкие утраты красочного
слоя. Значительно повреждены изображения голов
Иоакима, Анны и Захарии. На полях и фоне фрагменты серебряного басменного оклада. На нимбах
отверстия от гвоздей, крепивших накладные венчики
(уцелел только венчик на нимбе Марии).
Реставрация проводилась в 1969 году в ГНИРМ.
Происхождение. Судя по надписи на обороте, перед поступлением в Киево-Печерскую лавру икона находилась в Вознесенском девичьем монастыре, местонахождение которого не указано. Однако карандашная
надпись «Москва XVII» и вкладная запись на иконе
«Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы»,
происходящей из той же обители, дают основания полагать, что речь идет о Вознесенском монастыре в Московском Кремле (см. Кат. 33. Происхождение).
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена к московским произведениям конца XVII века.
Этим же временем, без обозначения школы, датировали ее В. В. Кириченко и С. И. Голубев. Н. Б. Салько
склонялась к датировке началом XVII века, подтверждая возможность принадлежности иконы к московским
памятникам. Одним из близких композиционных и стилистических аналогов данного произведения является устюжская икона XVII века «Введение во храм» из
Великоустюжского краеведческого музея (№ 8608).
По мнению И. А. Ивановой, икона могла быть написана в XIX веке. Такую датировку поддерживали также
Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова, считавшие ее «полукрестьянской работой», аналогичной по стилю иконе
«Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы»
(Кат. 33). Н. И. Комашко считает, что обе эти иконы
входили в единый комплекс и были написаны в одно
время одним автором. Оба сюжета получили распространение в праздничных чинах иконостасов XVII века.
Басменный оклад Н. Б. Салько и В. М. Тетерятников
датировали XVII веком.
Литература. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.

33.
Зачаття праведною
Анною Пресвятої
Богородиці, зі сценами
моління праведних
Іоакима та Анни
Друга чверть — середина
XVII століття, записи ХІХ століття
Дерево, темпера
31,5 × 27,5 × 2,2
Дошка липова з ковчегом і бортиком, шпуги врізні зустрічні.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-390

Зачатие праведной
Анной Пресвятой
Богородицы, со сценами
моления праведных
Иоакима и Анны
Вторая четверть — середина
XVII века, записи ХІХ века
Дерево, темпера
31,5 × 27,5 × 2,2
Доска липовая с ковчегом и бортиком, шпонки врезные встречные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-390

Опис. У центрі середника зображені припалі
одне до одного Іоаким та Анна. Позаду них ложе
з двома подушками біля узголів’я. На другому плані — високі узорчасті палати з численними башточками та вратами. У верхніх кутах середника, над
палатами, два додаткові сюжети — «Благовістя
Іоакимові» та «Благовістя Анні». Подружжя, фігури яких дані в зменшеному масштабі, дослухаються до ангелового благовістя. Зліва зображений
Іоаким: склавши на грудях руки й піднявши голову,
він дивиться на ангела, який простягає до нього
з небесного сегмента благословляючу десницю.
Справа — Анна, яка стоїть серед дерев з розкритими перед грудьми долонями й злегка похиленою
головою. На верхньому полі — Богоматір «Знамення». На бічних полях шість святих на повний зріст.
На нижньому полі п’ять напівфігур святих у колах.
Написи на полях непрочитувані через погану
схоронність. На тканині, що закриває зворот, крім
п’яти різночасних інвентарних номерів, є напис скорописом чорною фарбою, датований В. В. Кириченком XVII століттям: поста1вила сию2 iко1ну в вознесе1нской
двчь мн7т1рь над бл/говh1рною кг/н1ею eYfроси1ню ста1рица
анисия копыло1ва по своей д/ши2 . Нижче пізній напис:
Изъ Вознесен: монаст .
Іконографія. Зображений епізод належить до
числа сюжетів протоєвангельського кола й відсутній
у канонічних Євангеліях. Літературними джерелами
для іконографії послужили апокрифи: Протоєвангеліє Якова та Євангеліє Псевдо-Матфея. Майбутні
батьки Богоматері, Іоаким та Анна, довгий час залишалися бездітними. Одного разу під час великого
свята дари, що їх праведний Іоаким приніс до Єрусалимського храму, не були прийняті священником
Рувимом, який вважав, що бездітний чоловік негідний приносити жертву Богові. Згідно з Євангелієм Псевдо-Матфея, Іоаким «пішов у гори, в країну
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The Conception of
the Most Holy Mother
of God by St Anne, with
scenes of Sts Joachim
and Anne in prayer
Second quarter to mid-C17th,
C19th overpainted
Wood, tempera. 31.5 × 27.5 × 2.2
Panel of linden wood with
‘kovcheg’ and edging, latitudinal
cut-in battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-390

Описание. В центре средника изображены прильнувшие друг к другу Иоаким и Анна. Позади них ложе
с двумя подушками у изголовья. На втором плане —
высокие узорчатые палаты с многочисленными башенками и вратами. В верхних углах средника, над
палатами, два дополнительных сюжета — «Благовестие Иоакиму» и «Благовестие Анне». Супруги, фигуры которых даны в уменьшенном масштабе, внимают
благовествующему ангелу. Слева изображен Иоаким:
сложив на груди руки и подняв голову, он смотрит
на ангела, простирающего к нему из небесного сегмента благословляющую десницу. Справа — Анна,
стоящая среди деревьев с раскрытыми перед грудью
ладонями и слегка склоненной головой. На верхнем
поле — Богоматерь «Знамение». На боковых полях
шесть святых в рост. На нижнем поле пять полуфигур
святых в кругах.
Надписи на полях нечитаемы из-за плохой сохранности. На ткани, закрывающей оборот, кроме
пяти разновременных инвентарных номеров, имеется надпись скорописью черной краской, датированная В. В. Кириченко XVII веком: поста1вила сию2 iко1ну
в вознесе1нской двчь мн7т1рь над бл/говh1рною кг/н1ею eYfроси1ню
ста1рица анисия копыло1ва по своей д/ши2 . Ниже поздняя
надпись: Изъ Вознесен: монаст .
Иконография. Изображенный эпизод относится
к числу сюжетов протоевангельского круга и отсутствует
в канонических Евангелиях. Литературными источниками для иконографии послужили апокрифы: Протоевангелие Иакова и Евангелие Псевдо-Матфея. Будущие
родители Богоматери, Иоаким и Анна, долгое время
оставались бездетными. Однажды во время большого
праздника дары, которые праведный Иоаким принес
в Иерусалимский храм, не были приняты священником
Рувимом, считавшим, что бездетный муж недостоин
приносить жертву Богу. Согласно Евангелию ПсевдоМатфея, Иоаким «пошел в горы, в страну отдаленную.

далеку. І п’ять місяців Анна не мала звісток про нього». Протоєвангеліе Якова розповідає, що у молитві
та пості він провів за містом «сорок днів і сорок ночей». Скорботі віддалася також Анна, яка залишилася вдома. Та обом явився ангел, передвіщаючи
скоре народження дочки, «яка стане Матір’ю вічної
благодаті». Окрилені радістю, вони поквапилися назустріч одне одному й зустрілися біля міських воріт.
У російському іконописі цей сюжет стає особливо
популярним з кінця XVI століття й набуває найбільшого поширення у першій половині та середині XVII
століття. У звичайній композиційній схемі Іоаким
та Анна, які обнялися, зображуються на тлі будівель
і міських воріт Єрусалима. Іконографічною особливістю даної ікони є зображення позаду подружжя
шлюбного ложа.
Схоронність. По всій поверхні ікони численні
втрати фарбового шару. Оліфа сильно потемніла
та зморщилася. По кутах ікони й ковчега, а також
на німбах фігур середника й Богоматері «Знамення» отвори від цвяхів, якими, імовірно, кріпилися
оклад і накладні вінчики, що не збереглися (за винятком вінчика у ангела, який благовістить Анні).
Поганий стан ікони не дозволяє визначити святих,
зображених на полях.
Реставрація проводилася в 1969 році у ДНДРМ.
Походження. Беручи до уваги вкладний запис,
а також олівцевий напис «Москва XVII» на іконі «Введення до храму» (Кат. 32), що походить
з тої-таки обителі, диякон Олександр Васильєв
(Київ) висловив припущення, що образ було дано
«на спомин душі» до Вознесенського монастиря
в Московському Кремлі, заснованого дружиною
благовірного князя Димитрія Донського — благовірною княгинею Євдокією (у чернецтві Євфросинією),
і поставлено над її святими мощами, які спочивали
там до зруйнування обителі в 1929 році. Принаймні,
це єдина з-поміж святих на ім’я Євфросинія, котра
була благовірною княгинею і чиї мощі знаходились
у Вознесенському монастирі.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
вважалася твором московського письма XVII століття. Цим же часом без зазначення регіону її датували В. В. Кириченко та С. І. Голубєв. І. О. Іванова
схилялася до датування пам’ятки XVIII століттям,
а Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали ікону
«напівселянською роботою» XIX століття. На думку
Н. І. Комашко, атрибуція утруднена тим, що пам’ятка не розкрита з-під записів та оліфи.
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И пять месяцев Анна не имела известий о нем». Протоевангелие Иакова повествует, что в молитве и посте он
провел за городом «сорок дней и сорок ночей». Скорби предалась и оставшаяся дома Анна. Но обоим супругам явился ангел, предсказавший скорое рождение
дочери, «которая станет Матерью вечной благодати».
Окрыленные радостью, они поспешили навстречу друг
другу и встретились у городских ворот.
В русской иконописи этот сюжет становится особенно популярным с конца XVI века и получает наибольшую распространенность в первой половине
и середине XVII века. В обычной композиционной
схеме обнявшиеся Иоаким и Анна изображаются
на фоне зданий и городских ворот Иерусалима. Иконографической особенностью данной иконы является изображение позади супругов брачного ложа.
Сохранность. По всей поверхности иконы многочисленные утраты красочного слоя. Олифа сильно
потемнела и сгрибилась. По углам иконы и ковчега,
а также на нимбах фигур средника и Богоматери «Знамение» отверстия от гвоздей, которыми, вероятно,
крепились несохранившийся оклад и накладные венчики (за исключением венчика у ангела, благовествующего Анне). Плохая сохранность иконы не позволяет определить святых, изображенных на полях.
Реставрация проводилась в 1969 году в ГНИРМ.
Происхождение. Принимая во внимание вкладную запись, а также карандашную надпись «Москва
XVII» на иконе «Введение во храм» (Кат. 32), происходящей из той же обители, диакон Александр
Васильев (Киев) высказал предположение, что образ был дан «на помин души» в Вознесенский монастырь в Московском Кремле, основанный супругой
благоверного князя Димитрия Донского — благоверной княгиней Евдокией (во иночестве Евфросинией),
и поставлен над ее святыми мощами, почивавшими
там до разрушения обители в 1929 году. Во всяком
случае, это единственная среди святых по имени
Евфросиния, которая была благоверной княгиней
и чьи мощи находились в Вознесенском монастыре.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного
заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона считалась произведением московского письма XVII века.
Этим же временем без обозначения региона ее датировали В. В. Кириченко и С. И. Голубев. И. А. Иванова
склонялась к датировке XVIII веком, а Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова считали икону «полукрестьянской
работой» XIX века. По мнению Н. И. Комашко, атрибуция затруднена тем, что памятник не раскрыт изпод записей и олифы.

34.
Спас у силах
Середина — друга половина
XVII століття (в основі)
Північна провінція (?)
Дерево, темпера
77 × 71,5 × 4,5
Дошка з ковчегом, дві врізні
однобічні (зустрічні (?)) шпуги
з дерев’яними цвяхами.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-368

Спас в силах

Christ in Majesty

Середина — вторая половина
XVII века (в основе)
Северная провинция (?)
Дерево, темпера
77 × 71,5 × 4,5
Доска с ковчегом, две врезные
односторонние (встречные (?))
шпонки с деревянными гвоздями.
Паволока, левкас.
Инв. Ж-368

Опис. Христос у темно-червоному хітоні й темнозеленому гіматії сидить на троні з високою овальною спинкою та подушками. Правою рукою Він двоперстно благословляє, лівою притримує розкрите
Євангеліє, що стоїть на Його лівому коліні. Ступня
правої ноги круто розвернута. Фігура вписана у напівпрозорий червоний ромб з увігнутими сторонами, зображений поверх темно-коричневого кола.
Від кола до кутів ковчега ікони спрямовані чотири
широкі червоні трикутники з символами євангелістів: у лівому верхньому — ангел, у правому верхньому — орел, у лівому нижньому — крилатий лев,
у правому нижньому — крилатий тілець. Німб Христа з перехрестям, золотий. Поля темно-коричневі.
Написи. На верхньому полі: ГД7Ь ВСHДЕРЖИТЕЛЬ . На тлі по боках від німба: IС~ ХС~ . У перехрестях німба: ОTН . На розкритому Євангелії майже
непрочитуваний, але вгадуваний текст: «Приидите
ко Мне вси труждающиися...». У німбах символів
євангелістів написи імен: біля ангела — с матfеи ,
біля орла — с~ маркъ , біля лева — с~ lw4аннъ , біля
тільця — с лука .
Іконографія. Композиція «Спаса в силах»,
що розміщувалася зазвичай у центрі іконостаса
в деісусному ряду, повинна була дати уявлення
про велич Бога, про Його владарювання над небом
і землею. У ній Христос Вседержитель царює над
Всесвітом, символічно позначеним обрамляючими
Його ромбом, овалом і чотирикутником. Овал означає небо, сповнене небесних сил — серафимів і херувимів. У небі утверджений трон Вседержителя,
підніжжя якого підтримують «престоли» — ангельські чини, зображувані у вигляді крилатих вогняних
кілець, усіяних очами. Божественна слава Спаса
представлена вогняним червоним ромбом з увігнутими сторонами. Розповсюдження слави Христа
по всьому світу позначається широкими полум’яними променями чотирикутника, що виходить з овалу
неба. У його кутах зображені ангел, орел, лев і тілець — символи чотирьох євангелістів, які віщали
славу Спаса «по цілій землі… і до краю вселенної».

Mid- or second half
of the C17th (base)
North provinces (?)
Wood, tempera
77 × 71.5 × 4.5
Panel with ‘kovcheg’,
two one-sided (transverse (?))
cut-in battens, wooden nails.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-368

Описание. Христос в темно-красном хитоне
и темно-зеленом гиматии восседает на троне с высокой овальной спинкой и подушками. Правой рукой
Он двуперстно благословляет, левой придерживает
стоящее на Его левом колене раскрытое Евангелие.
Ступня правой ноги круто развернута. Фигура вписана в полупрозрачный красный ромб с вогнутыми
сторонами, изображенный поверх темно-коричневого круга. От круга к углам ковчега иконы направлены
четыре широких красных треугольника с символами
евангелистов: в левом верхнем — ангел, в правом
верхнем — орел, в левом нижнем — крылатый лев,
в правом нижнем — крылатый телец. Нимб Христа
с перекрестьем, золотой. Поля темно-коричневые.
Надписи. На верхнем поле: ГД7Ь ВСHДЕРЖИТЕЛЬ . На фоне по сторонам нимба: IС~ ХС~ . В перекрестьях нимба: ОTН . На раскрытом Евангелии почти нечитаемый, но угадываемый текст: «Приидите
ко Мне вси труждающиися...». В нимбах символов
евангелистов надписи имен: у ангела — с~ матfеи ,
у орла — с~ маркъ , у льва — с~ lw4аннъ , у тельца —
с~ лука .
Иконография. Композиция «Спаса в силах», помещавшаяся обычно в центре иконостаса в деисусном ряду, должна была дать представление о величии
Бога, о Его владычестве над небом и землей. В ней
Христос Вседержитель царит над Вселенной, символически обозначенной обрамляющими Его ромбом,
овалом и четырехугольником. Овал означает небо,
наполненное небесными силами — серафимами
и херувимами. В небе утвержден трон Вседержителя, подножие которого поддерживают «престолы» —
ангельские чины, изображаемые в виде крылатых
огненных колец, усеянных очами. Божественная
слава Спаса представлена огненным красным ромбом с вогнутыми сторонами. Распространение славы
Христа по всему миру обозначается широкими пламенными лучами четырехугольника, выходящего из
овала неба. В его углах изображены ангел, орел, лев
и телец — символы четырех евангелистов, вещавших
славу Спаса «во всю землю... и в концы вселенныя».
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Існувало два варіанти відповідності символів кожному з євангелістів. Згідно з одним варіантом, євангеліст Матфей позначався ангелом, Лука — тільцем,
Марк — левом, Іоанн — орлом. У даній пам’ятці іконописець слідує іншій традиції: Іоанна символізує
лев, а Марка — орел. Іконографія «Спаса у силах»
склалася на Русі на початку XV століття. Про сюжет
«Спас у силах» і його іконографію див.: Антонова,
Мнёва, 1963, т. 1, с. 229.
Схоронність. Ікона має численні заповнення
у місцях втрат фарбового шару.
Реставрація проводилася в 1953 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була датована XVII століттям і віднесена до зразків північного малярства. З такою атрибуцією погоджувалася Н. Є. Мньова. І. О. Іванова пов’язувала
пам’ятку з сільською традицією Півночі. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова датували її XVIII століттям,
звертаючи увагу на характерні для північних ікон
XVII століття прийоми обробки дошки сокирою. Сумнів стосовно північного походження ікони висловлювала Н. Б. Салько. Г. Н. Логвин вказував на пізній
характер написів (XIX століття).
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 37.

Существовало два варианта соответствия символов
каждому из евангелистов. Согласно одному варианту, евангелист Матфей обозначался ангелом, Лука —
тельцом, Марк — львом, Иоанн — орлом. В данном
памятнике иконописец следует другой традиции:
Иоанна символизирует лев, а Марка — орел. Иконография «Спаса в силах» сложилась на Руси к началу
XV века. О сюжете «Спас в силах» и его иконографии
см.: Антонова, Мнёва, 1963, т. 1, с. 229.
Сохранность. Икона имеет многочисленные восполнения в местах утрат красочного слоя.
Реставрация проводилась в 1953 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была датирована XVII веком и отнесена к северорусским письмам. С такой атрибуцией соглашалась
Н. Е. Мнёва. И. А. Иванова связывала памятник
с деревенской традицией Севера. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова датировали его XVIII веком, обращая внимание на характерные для северных икон
XVII века приемы обработки доски топором. Сомнение относительно северного происхождения иконы
высказывала Н. Б. Салько. Г. Н. Логвин указывал
на поздний характер надписей (XIX век).
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 37.

35.
Спас у силах
Друга половина XVII століття
(в основі), записи ХІХ століття
Центральна Росія
Дерево, темпера. 113 × 91 × 4,6
Дошка з ковчегом, шпуги врізні наскрізні. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-360

Спас в силах

Christ in Majesty

Вторая половина XVII века
(в основе), записи ХІХ века
Центральная Россия
Дерево, темпера. 113 × 91 × 4,6
Доска с ковчегом, шпонки
врезные сквозные. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-360

Опис. На тлі рожевого ромба з витягнутими кінцями, вписаного у зелений овал, зображений Христос у золотистому одязі, який сидить на престолі.
Його прибране назад волосся лежить хвилями над
лівим плечем. Правою рукою Спаситель благословляє, лівою притримує розкрите Євангеліє, що стоїть
на Його коліні. На чотирьох червоних трикутниках,
які виступають з-під овалу, символи євангелістів:
зліва вгорі — ангел, справа вгорі — орел, зліва внизу — крилатий лев, справа внизу — крилатий тілець.
Німб з перехрестям, золотий. Тло зеленувате. Поля
світло-коричневі. Лузга обведена темно-коричневою смугою. Опуш двоколірна — зелена та червона.

Second half of the C17th
(base), C19th overpainted
Central Russia
Wood, tempera. 113 × 91 × 4.6
Panel with ‘kovcheg’, full-width
cut-in battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-360

Описание. На фоне розового ромба с вытянутыми концами, вписанного в зеленый овал, изображен
сидящий на престоле Христос в золотистых одеждах.
Его убранные назад волосы лежат волнами над левым плечом. Правой рукой Спаситель благословляет,
левой придерживает раскрытое Евангелие, стоящее
на Его колене. На четырех красных треугольниках, выступающих из-под овала, символы евангелистов: слева вверху — ангел, справа вверху — орел, слева внизу — крылатый лев, справа внизу — крылатый телец.
Нимб с перекрестьем, золотой. Фон зеленоватый. Поля
светло-коричневые. Лузга обведена темно-коричневой
полосой. Опушь двухцветная — зеленая и красная.
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Написи. У символах євангелістів: над ангелом —
мат/fеи , над орлом — мар/ко. , над левом — l4wанъ ,
над тільцем — лука2 . На Євангелії: ПРIИДИТЕ КОМНЕ ВСИ ТРУЖДАЮЩIИСЯ И ОБРЕМЕНЕНIИ I АЗЪ
ПОКОЮ ВЫ ВОЗЪМИТЕ ИГО МОЕ НА СЕБЕ И НАУЧИТЕСЯ T МЕНЕ AКО КРОТОКЪ ЕСМЬ И СМИРЕНЫИ .
Іконографія. Див. Кат. 34.
Схоронність. Дошка склеєна з двох частин.
У місці стику доповнення втрат ґрунту й фарбового
шару. Ікона вкрита численними записами XIX століття. Лик Спаса, поля і тло переписані. Авторський
живопис проглядається у символах євангелістів
і в зеленій ангельській сфері. Повсюдний кракелюр.
Реставрація проводилася у 1944 і в 1971 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
віднесена до творів московського письма XVI століття. Н. Є. Мньова датувала її XVII–XVIII століттями; В. В. Кириченко — другою половиною XVII століття, припускаючи середньоруське походження.
С. І. Голубєв вважав, що ікона могла бути написана
у XVIII столітті. І. О. Іванова пов’язувала її зі старообрядницькими пам’ятками початку XIX століття.
Л. С. Міляєва припускала українське походження
образа. Г. Н. Логвин не поділяв таку точку зору; відзначаючи риси ранньої іконографії, він вважав, що
ікона могла бути переписана в XIX столітті. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова висловлювали припущення, що вона була виконана у другій половині XIX століття як імітація старішого живопису, не виключаючи
можливості наявності під пізнім фарбовим шаром
живопису XVIII століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 44.

Надписи. В символах евангелистов: над ангелом — мат/fеи , над орлом — мар/ко. , надо львом —
l4wанъ , над тельцом — лука2 . На Евангелии: ПРIИДИТЕ КОМНЕ ВСИ ТРУЖДАЮЩIИСЯ И ОБРЕМЕНЕНIИ
I АЗЪ ПОКОЮ ВЫ ВОЗЪМИТЕ ИГО МОЕ НА СЕБЕ И
НАУЧИТЕСЯ T МЕНЕ AКО КРОТОКЪ ЕСМЬ И СМИРЕНЫИ .
Иконография. См. Кат. 34.
Сохранность. Доска склеена из двух частей. В месте стыка восполнение утрат грунта и красочного слоя.
Икона покрыта многочисленными записями XIX века.
Лик Спаса, поля и фон переписаны. Авторская живопись просматривается в символах евангелистов и в зеленой ангельской сфере. Повсеместный кракелюр.
Реставрация проводилась в 1944 и в 1971 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была отнесена к произведениям московского
письма XVI века. Н. Е. Мнёва датировала ее XVII–
XVIII веками; В. В. Кириченко — второй половиной
XVII века, предполагая среднерусское происхождение. С. И. Голубев считал, что икона могла быть написана в XVIII веке. И. А. Иванова связывала ее со
старообрядческими памятниками начала XIX века.
Л. С. Миляева допускала украинское происхождение
образа. Г. Н. Логвин не разделял эту точку зрения; отмечая черты ранней иконографии, он считал, что икона могла быть переписана в XIX веке. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова высказывали предположение, что
она была выполнена во второй половине XIX века как
имитация более старой живописи, не исключая возможности нахождения под поздним красочным слоем
живописи XVIII века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 44.
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36.
Хрест запрестольний
виносний (двобічний):
Розп’яття з предстоячими; Спас
Нерукотворний, архангели Михаїл і Гавриїл, апостоли Петро
та Павел; священномученик
Власій Севастійський. На звороті:
святитель Миколай Чудотворець,
преподобні Димитрій Прилуцький,
Зосима та Савватій Соловецькі
Друга половина (?)
XVII століття (в основі),
записи ХIХ століття
Північ Росії (?)
Дерево, різьблення, темпера
106 × 77 × 3,3
Оклад: срібло; басма.
Дошка на лицьовому та зворотному боках має декілька окремих ковчежців з трикутним або
заокругленим верхом для ділянок
живопису.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-374

Крест запрестольный
выносной (двусторонний):
Распятие с предстоящими; Спас
Нерукотворный, архангелы
Михаил и Гавриил, апостолы
Петр и Павел; священномученик
Власий Севастийский. На обороте: святитель Николай Чудотворец, преподобные Димитрий
Прилуцкий, Зосима и Савватий
Соловецкие
Вторая половина (?) XVII века
(в основе), записи ХIХ века
Русский Север (?)
Дерево, резьба, темпера
106 × 77 × 3,3
Оклад: серебро; басма.
Доска на лицевой и оборотной
сторонах имеет несколько отдельных ковчежцев с треугольным или закругленным верхом
для участков живописи.
Паволока, левкас.
Инв. Ж-374

Опис. Восьмикінцевий хрест обкладений (за винятком рукояті) срібною басмою з рослинним орнаментом, що залишає відкритими тільки ділянки
з живописом. У центрі лицьового боку, на перетині
вертикальної та середньої горизонтальної гілок хреста, додатково зображений червоно-коричневий
у два тони шестикінцевий хрест із розп’ятим Христом. На оголеному тілі Спасителя біла пов’язка
на стегнах. Голова (без нахилу) звернена напівобертом вліво; очі заплющені; волосся гладко вкладене
на прямий проділ, два пасма лежать на лівому плечі, одне — на правому. З ран витікають тонкі цівки
крові; цвяхи мають трикутні голівки. Німб з перехрестям. Уздовж горизонтальної гілки хреста зображена
єрусалимська стіна. Під розп’яттям — печера с черепом Адама. По боках від простертих рук Христа
чотири обернені до Нього напівфігури. По праву
руку — Богоматір у вишневому мафорії; Її голова
похилена, ліва рука торкається щоки, права у молитовному жесті. За Богоматір’ю — Марія Магдалина
в червоному мафорії з молитовним жестом трохи
піднятих рук. По ліву руку від Христа — Іоанн Богослов у червоному гіматії та зеленуватому хітоні; права рука торкається щоки, ліва у молитовному жесті.
За ним — сотник Лонгин із восьмикінцевим хрестом
у правій руці та списом у лівій. На сотнику золоті обладунки з білим поясом,червонуватий плащ і білий
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Processional altar
cross (double-sided):
Crucifixion with figures;
The Mandylion, the Archangels
Michael and Gabriel,
the Apostles Peter and
Paul; St Blaise of Sebastea
the Martyr.
On the reverse: St Nicholas
the Wonderworker, Venerable
Dimitry of Priluki, and Zosima
and Savvaty of Solovki
Second half of the (?) C17th
(base), C19th overpainted
North Russia (?)
Wood, carving, tempera
106 × 77 × 3.3
Revetments: silver; basma.
Panel has several separate
small ‘kovchegs’ on the obverse
and reverse sides with a round
or triangular top for sections of
the painting. Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-374

Описание. Восьмиконечный крест обложен (за исключением рукояти) серебряной басмой с растительным орнаментом, оставляющей открытыми только
участки с живописью. В центре лицевой стороны,
на пересечении вертикальной и средней горизонтальной ветвей креста, дополнительно изображен
красно-коричневый в два тона шестиконечный крест
с распятым Христом. На обнаженном теле Спасителя
белая набедренная повязка. Голова (без наклона) повернута вполоборота влево; глаза закрыты; волосы
гладко уложены на прямой пробор, две пряди лежат
на левом плече, одна — на правом. Из ран вытекают тонкие струйки крови; гвозди имеют треугольные
шляпки. Нимб с перекрестьем. Вдоль горизонтальной
ветви креста изображена иерусалимская стена. Под
распятием — пещера с черепом Адама. По бокам
простертых рук Христа четыре обращенные к Нему
полуфигуры. По правую руку — Богоматерь в вишневом мафории; Ее голова склонена, левая рука
касается щеки, правая в молитвенном жесте. За Богоматерью — Мария Магдалина в красном мафории
с молитвенным жестом приподнятых рук. По левую
руку Христа — Иоанн Богослов в красном гиматии
и зеленоватом хитоне; правая рука касается щеки,
левая в молитвенным жесте. За ним — сотник Лонгин с восьмиконечным крестом в правой руке и копьем в левой. На сотнике золотые доспехи с белым

плат. У центрі верхньої горизонтальної перекладини
основного хреста зображення Спаса Нерукотворного на білому платі із зав’язаними на верхніх кутах
вузлами. Волосся Спаса, гладко укладене на прямий проділ, розділяється внизу на чотири пасма —
по два справа та зліва. Погляд звернений вправо.
По боках Спаса Нерукотворного чотири напівфігури,
розміщені за принципом деісусного чину. Зліва —
архангел Михаїл у зеленуватому плащі та червоному далматику з поясом, зарукав’ями й «передником», прикрашеними перлами. Його руки звернені
в молитовному жесті до Христа; над лівою умовно
зображене зерцало. За архангелом — апостол Петро в оранжуватому гіматії. Права рука з жестом молитви; у лівій ключ, що висить на тонкому ланцюжку.
Справа від Спаса — архангел Гавриїл у червоному
плащі та зеленому далматику, прикрашеному аналогічно одягу Михаїла. За архангелом — апостол
Павел у червоному гіматії, темно-зеленуватому хітоні; в руках закрита книга. На вертикальній гілці
хреста під Розп’яттям зображений фронтально
на повний зріст священномученик Власій у єпископському вбранні — білому фелоні з дрібними чорними
хрестами та вохристому омофорі з двома великими
чорними хрестами біля грудей. Права рука трохи
піднята в жесті благословення, лівою він тримає закрите Євангеліє, що спирається на покрите омофором передпліччя. Підризник вохристий.
Зворотний бік. Уздовж вертикальної гілки хреста зображені один під одним четверо святих
фронтально на повний зріст. Угорі Миколай Чудотворець, під ним — Димитрій Прилуцький, Зосима
та Савватій Соловецькі. Свт. Миколай в одязі єпископа; фелон білий з червоними хрестами, омофор
світло-оливковий з червоними хрестами. Правою
рукою він благословляє, лівою тримає закрите
Євангеліє. На Димитрії Прилуцькому коричнева
мантія, чорний параман (аналав) і чорний каптур
з червоними хрестами, що лежить на плечах; ряса
вохристо-оранжева. Правою рукою він благословляє, лівою, опущеною тримає сувій. Зображення
Зосими відрізняється світло-оливковим кольором
ряси та розгорнутим сувоєм. Фігура Савватія ідентична зображенню Димитрія. Тло навколо святих
вохристо-оранжувате, позем оливковий. Усі німби
золоті з тонкою червоною обвідкою.
Написи. На лицьовому боці над Нерукотворним
Спасом: нерукотвореный образъ . По боках верхньої
перекладини: ап7лъ петръ , арх михаил , арх гавриил ,
ап7лъ павелъ . На середній перекладині: стая марiя ,
МР FУ , стыи Iwаннъ , стый логгинъ . Над зображенням Власія до басми прикріплена прямокутна срібна табличка з гравірованим написом: АГИ ВЛАСИЙ
СИВ[...] . Імена святих на зворотному боці хреста
розташовані на таких же табличках: АГИос НИКОЛАЕ
ЧЮ0ТВ , АГИос ПРЕ ДИМИТРИИ , АГИ ПРЕ ЗОСИМА , АГИ ПРЕ САВВАТИЙ .

поясом, красноватый плащ и белый плат. В центре
верхней горизонтальной перекладины основного
креста изображение Спаса Нерукотворного на белом плате с завязанными на верхних углах узлами.
Волосы Спаса, гладко уложенные на прямой пробор,
разделяются внизу на четыре пряди — по две справа
и слева. Взгляд обращен вправо. По сторонам Спаса Нерукотворного четыре полуфигуры, размещенные по принципу деисусного чина. Слева — архангел
Михаил в зеленоватом плаще и красном далматике
с поясом, зарукавьями и передником, украшенными
жемчугом. Его руки обращены в молитвенном жесте
ко Христу; над левой условно изображенное зерцало.
За архангелом — апостол Петр в оранжеватом гиматии. Правая рука с жестом молитвы; в левой ключ,
висящий на тонкой цепочке. Справа от Спаса — архангел Гавриил в красном плаще и зеленом далматике, украшенном аналогично одежде Михаила.
За архангелом — апостол Павел в красном гиматии,
темно-зеленоватом хитоне; в руках закрытая книга.
На вертикальной ветви креста под Распятием изображен фронтально в рост священномученик Власий
в епископском облачении — белой фелони с мелкими черными крестами и охристом омофоре с двумя
большими черными крестами у груди. Правая рука
приподнята в жесте благословения, левой он держит
закрытое Евангелие, опирающееся на покрытое омофором предплечье. Подризник охристый.
Оборотная сторона. Вдоль вертикальной ветви
креста изображены один под другим четверо святых фронтально в рост. Вверху Николай Чудотворец,
под ним — Димитрий Прилуцкий, Зосима и Савватий
Соловецкие. Свт. Николай в одежде епископа; фелонь белая с красными крестами, омофор светло-оливковый с красными крестами. Правой рукой он
благословляет, левой держит закрытое Евангелие.
На Димитрии Прилуцком коричневая мантия, черный
параман (аналав) и черный, лежащий на плечах куколь с красными крестами; ряса охристо-оранжевая.
Правой рукой он благословляет, левой, опущенной
держит свиток. Изображение Зосимы отличается
светло-оливковым цветом рясы и развернутым свитком. Фигура Савватия идентична изображению Димитрия. Фон вокруг святых охристо-оранжеватый, позем
оливковый. Все нимбы золотые с тонкой красной обводкой.
Надписи. На лицевой стороне над Нерукотворным
Спасом: нерукотвореный образъ . По сторонам верхней
перекладины: ап7лъ петръ , арх михаил , арх гавриил , ап7лъ
павелъ . На средней перекладине: стая марiя , МР FУ ,
стыи Iwаннъ , стый логгинъ . Над изображением Власия к басме прикреплена прямоугольная серебряная
табличка с гравированной надписью: АГИ ВЛАСИЙ
СИВ[...] . Имена святых на оборотной стороне креста
расположены на таких же табличках: АГИос НИКОЛАЕ
ЧЮ0ТВ , АГИос ПРЕ ДИМИТРИИ , АГИ ПРЕ ЗОСИМА ,
АГИ ПРЕ САВВАТИЙ .
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Іконографія. Запрестольні хрести, що символізували Голгофу, встановлювалися в олтарі за престолом поруч із запрестольною іконою. Вони були
виносними (процесійними) і разом з іншими святинями зазвичай використовувалися у хресних ходах.
На Русі найпоширенішими були дерев’яні виносні
хрести на високому древку з іконописними або різьбленими зображеннями.
Священномученик Власій (пом. бл. 316) — єпископ міста Севастія в римській провінції Каппадокія
в Малій Азії. До отримання священного сану був
лікарем. Під час переслідування християн, переховуючись у печері, зціляв диких звірів. Перед мученицькою стратою звершив чудесне зцілення дитини. Епізоди його житія дали підставу для культу
Власія як святого лікаря та покровителя тварин.
Цей аспект його шанування поширився на Русі,
особливо у Новгороді та на Півночі Росії. Зокрема,
у Новгороді з початку XIII століття зберігалася привезена з Візантії частка мощей Власія, а в 1407 році
була збудована присвячена йому кам’яна церква.
Власія часто включали до складу вибраних святих
на давньоруських іконах, переважно північного походження.
Преподобний Димитрій Прилуцький (початок
XIV століття — 1392), чудотворець, народився в багатій купецькій сім’ї у Переславлі-Залеському. Прийняв постриг в одному з переславльських монастирів. На березі Плещеєва озера заснував Микільський
спільножитний монастир і став його ігуменом. Під
впливом Сергія Радонезького, з яким був знайомий,
вирішив стати відлюдником. Неподалік від Вологди
створив перший на російській Півночі общежительний монастир. Багато учнів Димитрія перейшли до
нього з Переславля. Спочив у глибокій старості. Чудеса від його мощей почалися у 1409 році, а в XV столітті шанування його поширилося по всій Русі.
Про прп. Зосиму і Савватія Соловецьких
див. Кат. 30.
Про свт. Миколая див. Кат. 11, 62.
Схоронність. Первісний живопис XVII століття
зберігся фрагментарно. Доповнення втрат відносяться до кінця XIX століття.
Реставрація проводилася в 1969–1971 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею хрест
вважався роботою московських майстрів XVI століття. В. В. Кириченко датував його XVII століттям
і вважав наявність зображень преподобних Димитрія Прилуцького, Зосими та Савватія Соловецьких,
а також преподобного Власія свідченням північного походження пам’ятки. Такої ж думки дотримувалася І. О. Іванова, яка припускала можливість походження хреста з Ростовської чи Новгородської
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Иконография. Запрестольные кресты, символизировавшие Голгофу, устанавливались в алтаре за престолом рядом с запрестольной иконой. Они являлись
выносными (процессионными) и вместе с другими
святынями обычно использовались в крестных ходах.
На Руси наибольшее распространение получили деревянные выносные кресты на высоком древке с иконописными или резными изображениями.
Священномученик Власий (ум. ок. 316) — епископ
города Севастия в римской провинции Каппадокия
в Малой Азии. До получения священного сана был
врачом. Во время преследования христиан, скрываясь в пещере, исцелял диких зверей. Перед мученической казнью совершил чудесное исцеление ребенка. Эпизоды его жития дали основания для культа
Власия как святого врачевателя и покровителя животных. Этот аспект его почитания получил широкое
распространение на Руси, особенно в Новгороде и на
русском Севере. В частности, в Новгороде с начала
XIII века хранилась привезенная из Византии частица
мощей Власия, а в 1407 году была построена посвященная ему каменная церковь. Власий часто включался в состав избранных святых на древнерусских
иконах, преимущественно северного происхождения.
Преподобный Димитрий Прилуцкий (начало
XIV века — 1392), чудотворец, родился в богатой купеческой семье в Переславле-Залесском. Принял постриг в одном из переславльских монастырей. На берегу
Плещеева озера основал Никольский общежительный
монастырь и стал его игуменом. Под влиянием Сергия
Радонежского, с которым был знаком, решил удалиться в уединенное место. Неподалеку от Вологды создал первый на русском Севере общежительный монастырь. Многие ученики Димитрия перешли к нему из
Переславля. Скончался в глубокой старости. Чудеса
от его мощей начались в 1409 году, а в XV веке почитание его распространилось по всей Руси.
О прп. Зосиме и Савватии Соловецких
см. Кат. 30.
О свт. Николае см. Кат. 11, 62.
Сохранность.
Первоначальная
живопись
XVII века сохранилась фрагментарно. Восполнения
утрат относятся к концу XIX века.
Реставрация проводилась в 1969–1971 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей крест
считался работой московских мастеров XVI века.
В. В. Кириченко датировал его XVII веком и считал
наличие изображений преподобных Димитрия Прилуцкого, Зосимы и Савватия Соловецких, а также
преподобного Власия свидетельством северного происхождения памятника. Такого же мнения придерживалась И. А. Иванова, допускавшая возможность происхождения креста из Ростовской или Новгородской

єпархії. На думку В. М. Тетерятникова, срібна басма
XVI століття була накладена у XIX столітті. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова відносили хрест до творів
XIX століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 33.

епархии. По мнению В. М. Тетерятникова, серебряная басма XVI века была наложена в XIX столетии.
Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова относили крест к произведениям XIX века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 33.

37.
Богоматір Казанська,
з вибраними святими
XVII століття (в основі),
записи XIX століття
Центральна або Північна Росія
Дерево, темпера
28 × 23, 5 × 2,7
Дошка з ковчегом і бортиком,
шпуга урізна однобічна (втрачена). Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-384

Богоматерь Казанская,
с избранными святыми
XVII век (в основе),
записи XIX века
Центральная Россия
или Русский Север
Дерево, темпера. 28 × 23, 5 × 2,7
Доска с ковчегом и бортиком, шпонка врезная односторонняя (утрачена). Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-384

Опис. Зображення Богоматері погрудне. Злегка
обернувшись вправо, Вона схилила голову до Немовляти Христа. Темно-ліловий мафорій Богородиці прикрашений орнаментальною каймою з перлами та золотими трилисниками; на чолі та правому
плечі — дві золоті зірки у формі квітки. Навколо
зеленого чіпця мафорій утворює невеликі трикутні
складки, у глибині яких видно червоний підбій. Зелена туніка Богоматері прикрашена вздовж коміра
й «передника» рядами перлів. Зображення Христа поясне фронтальне. Права рука з двоперстним благословенням відведена в бік Богоматері й
розташована на рівні коміра Її туніки; ліва опущена й схована складками гіматію. На Христі вохристо-жовтий гіматій із золотим асистом і зеленуватий
хітон з червоними та чорними орнаментальними
знаками у вигляді решіток і зірок. На правому плечі
золотиста смуга клава. Фігури вписані у ковчег так,
що маківка голови Богоматері торкається верхньої
лузги, а край німба Христа — правої лузги. При цьому німб Богородиці злегка виходить на ліве поле
ікони й значно перекриває верхнє поле. На полях
унизу двоє невідомих святих на повний зріст напівобертом до середника: зліва — святитель с хрестом
і Євангелієм у руках, справа — свята з молитовно
здійнятими руками. Напівпрозорі німби, крізь які
в середині просвічує тло ікони, притінені по контуру
зеленуватим кольором та обведені тонкою білою лінією. Німб Христа з перехрестям. Тло й поля золоті.
Опуш двоколірна — темно-червона та вохриста.
Написи чорною фарбою на верхньому полі
по боках від німба Богоматері: МР~. FY~. ; над німбом

The Kazan Icon of
the Mother of God,
with Selected Saints
C17th (base),
C19th overpainted
Central or North Russia
Wood, tempera. 28 × 23.5 × 2.7
Panel with ‘kovcheg’ and
edging, one-sided cut-in batten
(lost). No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-384

Описание. Изображение Богоматери погрудное.
Слегка повернувшись вправо, Она склонила голову
к Младенцу Христу. Темно-лиловый мафорий Богородицы украшен орнаментальной каймой с жемчужинами и золотыми трилистниками; на челе и правом
плече — две золотые звезды в форме цветка. Вокруг
зеленого чепца мафорий образует небольшие треугольные складки, в глубине которых виден красный
подбой. Зеленая туника Богоматери украшена вдоль
ворота и передника рядами жемчуга. Изображение
Христа поясное фронтальное. Правая рука с двуперстным благословением отведена в сторону Богоматери
и расположена на уровне ворота Ее туники; левая
опущена и скрыта складками гиматия. На Христе охристо-желтый гиматий с золотым ассистом и зеленоватый хитон с красными и черными орнаментальными знаками в виде решеток и звезд. На правом плече
золотистая полоса клава. Фигуры вписаны в ковчег
так, что макушка головы Богоматери касается верхней
лузги, а край нимба Христа — правой лузги. При этом
нимб Богородицы слегка выходит на левое поле иконы
и значительно перекрывает верхнее поле. На полях
внизу двое неизвестных святых в рост вполоборота
к среднику: слева — святитель с крестом и Евангелием в руках, справа — святая с молитвенно воздетыми
руками. Полупрозрачные нимбы с просвечивающимся
в середине фоном иконы притенены по контуру зеленоватым цветом и обведены тонкой белой линией.
Нимб Христа с перекрестьем. Фон и поля золотые.
Опушь двухцветная — темно-красная и охристая.
Надписи черной краской на верхнем поле по сторонам нимба Богоматери: МР~. FY~. ; над нимбом Христа:
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Христа: IС~ ХС~ ; над правим плечем Богоматері:
Каза1нскiя Прт7ыя5 Бц/ы. . На звороті: Θилипп (?)
Уланов (?). Згори по центру продряпано: 35.
Іконографія. Див. Кат. 24. Дана ікона належить
до ізводу, що його прийнято йменувати «Казанська
Явлена». Він відрізняється помітно схиленою до
Немовляти головою Богородиці та спрямованим
на Нього поглядом. Про іконографію «Явленої»
див.: Чугреева, 2003. Святі на полях могли бути однойменними із членами сім’ї замовника ікони.
Схоронність. Первісний живопис ікони, яка належить, можливо, до XVII століття, був майже повністю втрачений і переписаний у XIX столітті. Незначні фрагменти давнього живопису збереглися в одязі
Немовляти й Богоматері.
Реставрація проводилась у 1969–1971 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
датована кінцем XVIII — початком XIX століття. На думку В. В. Кириченка, зображення було відновлене в кінці
XIX століття на основі фрагментів живопису XVII століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали ікону
твором XIX століття, виконаним на замовлення.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 40.

IС~ ХС~ ; над правым плечом Богоматери: Каза1нскiя
Прт7ыя5 Бц/ы. . На обороте: Θилипп (?) Уланов (?).
Сверху по центру процарапано: 35.
Иконография. См. Кат. 24. Данная икона относится к изводу, который принято именовать «Казанская Явленная». Он отличается заметно склоненной
к Младенцу головой Богородицы и направленным
на Него взглядом. Об иконографии «Явленной» см.:
Чугреева, 2003. Святые на полях могли быть соименными членам семьи заказчика иконы.
Сохранность. Первоначальная живопись иконы,
относящаяся, возможно, к XVII веку, была почти полностью утрачена и переписана в XIX веке. Незначительные фрагменты давней живописи сохранились
в одеждах Младенца и Богоматери.
Реставрация проводилась в 1969–1971 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была датирована концом XVIII — началом XIX века.
По мнению В. В. Кириченко, изображение было восстановлено в конце XIX века на основе фрагментов
живописи XVII века. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова
считали икону заказным произведением XIX века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 40.

38.
Святитель Миколай
Чудотворець
XVII століття (в основі),
записи XIX століття
Північ Росії
Дерево, темпера
32 × 25,5 × 2,5
Дошка липова з подвійним
ковчегом, шпуги врізні зустрічні.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-361

Святитель Николай
Чудотворец
XVII век (в основе),
записи XIX века
Русский Север
Дерево, темпера
32 × 25,5 × 2,5
Доска липовая с двойным ковчегом, шпонки врезные встречные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-361

Опис. Зображення фронтальне, оплічне. Голова
святителя вписана у ковчег так, що її верхня частина майже торкається лузги, а німб заходить на верхнє поле. Одяг видно частково: обидва плеча закриті коричнюватим омофором із золотисто-чорними
хрестами, зображеними до половини, комір коричнюватого фелона прикрашений перлинами та камінням. Лик дещо видовжений, з високим лобом,
довгим тонким носом, припухлою нижньою губою,
мигдалеподібними очима та високо піднятими

St Nicholas
the Wonderworker
C17th (base),
C19th overpainted
North Russia
Wood, tempera. 32 × 25.5 × 2.5
Panel of linden wood with double
‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens.
No Pavoloka; gesso.
Inv. Ж-361

Описание. Изображение фронтальное, оплечное. Голова святителя вписана в ковчег так, что ее
верхняя часть почти касается лузги, а нимб заходит
на верхнее поле. Одежды видны частично: оба плеча
закрыты коричневатым омофором с золотисто-черными крестами, изображенными до половины, ворот
коричневатой фелони украшен жемчугом и камнями.
Лик чуть удлиненный, с высоким лбом, длинным тонким носом, припухшей нижней губой, миндалевидными глазами и высоко поднятыми бровями. Взгляд
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бровами. Погляд звернений на глядача. На лобі, під
очима та біля крил носа глибокі зморшки у вигляді
паралельних вигинів. Волосся, борода та вуса прорисовані тонкими білильними лініями. Личне написане по коричнюватому санкирю світлою вохрою.
Німб золотий з притіненням біля голови окреслений
тонкою лінією. Тло й поля темні коричнево-оливкові. Опуш червона.
Написи. На тлі над плечима ім’я у кличному відмінку: СТ~ЫИ НИКОЛАЕ ЧЮДОТ~ .
Іконографія. Про свт. Миколая див. Кат. 11, 62.
Оплічні зображення святого Миколая стали відомі
з другої половини XV століття. У Росії такі невеликого розміру ікони набули поширення з XVI століття.
Схоронність. Живопис XVII століття, що, можливо, лежить в основі існуючого зображення XIX
століття, сильно записаний. Є рисований кракелюр.
Реставрація проводилася у 1969–1971 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею була
віднесена до московських ікон XVIII століття.
Н. Є. Мньова датувала її XVII століттям. І. О. Іванова відзначала, що, хоча характер дошки і вказує
на XVII століття, живопис близький до XIX століття.
Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова бачили в іконі твір
старообрядницької майстерні XIX століття, виконаний у стилі XVII століття. На думку В. В. Кириченка,
зображення було поновлене в старообрядницькому
середовищі у XIX столітті на основі фрагментарно
збереженого живопису кінця XVI — початку XVII століття. З цією точкою зору погоджувався С. І. Голубєв.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 41.

обращен к зрителю. На лбу, под глазами и у крыльев носа глубокие морщины в виде параллельных
изгибов. Волосы, борода и усы разделаны тонкими
белильными линиями. Личное написано по коричневатому санкирю светлой охрой. Нимб золотой с притенением у головы очерчен тонкой линией. Фон и поля
темные коричнево-оливковые. Опушь красная.
Надписи. На фоне над плечами имя в звательном
падеже: СТ~ЫИ НИКОЛАЕ ЧЮДОТ~ .
Иконография. О свт. Николае см. Кат. 11, 62.
Оплечные изображения святого Николая стали известны со второй половины XV века. На Руси такие
небольшого размера иконы получили широкое распространение с XVI века.
Сохранность. Живопись XVII века, возможно,
лежащая в основе существующего изображения XIX
века, сильно записана. Есть рисованный кракелюр.
Реставрация проводилась в 1969–1971 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей была отнесена к московским иконам XVIII века. Н. Е. Мнёва датировала ее XVII веком. И. А. Иванова отмечала, что,
в то время как характер доски указывает на XVII век,
живопись близка к XIX веку. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова видели в иконе произведение старообрядческой мастерской XIX века, выполненное в стиле XVII
века. По мнению В. В. Кириченко, изображение было
восстановлено в старообрядческой среде в XIX веке
на основе фрагментарно сохранившейся живописи
конца XVI — начала XVII века. С этой точкой зрения
соглашался С. И. Голубев.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 41.
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39.
Усікновіння глави
Іоанна Предтечі,
в окладі
XVII століття (в основі),
записи XIX століття
Дерево, темпера. 10 × 9,2 × 0,9
Дошка без ковчега та шпуг.
Паволоки та левкасу немає.
Оклад, накладний вінець: карбування, гравіювання.
Інв. Ж-1265

Усекновение главы
Иоанна Предтечи,
в окладе
XVII век (в основе),
записи XIX века
Дерево, темпера. 10 × 9,2 × 0,9
Доска без ковчега и шпонок.
Паволока и левкас отсутствуют.
Оклад, накладной венец: чеканка, гравировка.
Инв. Ж-1265

Опис. У центрі стоїть звернений вліво Іоанн
Предтеча в коричневій волосяниці. Злегка схилившись і простягнувши перед собою зв’язані мотузкою
руки, він спрямовує погляд угору, до благословляючої Божественної десниці в чорному сегменті неба.
Ноги святого пророка показані в русі. На землі перед
Іоанном кругле блюдо с відтятою головою. За його
спиною стоїть, розставивши ноги, воїн у червоному
одязі та чорному плащі. У правій руці в нього мотузка, а в піднятій лівій руці оголений меч. Край плаща
воїна зметнувся догори, ніби підкреслюючи рух здійнятого меча. Зліва позаду фігур — частокіл з прочиненою хвірткою, справа — палати. Тло ікони золоте.
Німб Іоанна у вигляді накладного металевого вінця.
Поля закриті карбованим окладом (басмою?) з рослинним орнаментом.
Написи. Зліва у сегменті: Г Б . Уздовж верхнього
краю у два рядки: посла цр/ь спекулатаря коиоан / и4свя
за2 eго втемниц .
Іконографія. Див. Кат. 7.
Схоронність. Розкладання покривного шару.
Зсідання фарбового шару. Унизу, біля ніг ката, значна втрата фарбового шару та ґрунту до основи.
Походження не встановлене. Перед тим, як потрапити до музею, ікона належала М. З. Заславській (Київ).
Надходження. У 1962 році з Державної закупівельної комісії при Міністерстві культури УРСР.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була датована першою половиною XVII століття.
В. В. Кириченко вважав часом її створення XIX століття, з чим висловлювала згоду І. О. Іванова.
Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова, оцінюючи таку
атрибуцію як правильну, вказували на близькість
стилістики ікони до творів старообрядців.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 42.
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The Beheading of
St John the Baptist,
with frame
C17th (base),
C19th overpainted
Wood, tempera. 10 × 9.2 × 0.9
Panel without ‘kovcheg’ or
battens. No pavoloka or gesso.
Revetments and halo: stamped,
engraved.
Inv. Ж-1265

Описание. В центре стоит обращенный влево
Иоанн Предтеча в коричневой власянице. Слегка
склонившись и вытянув перед собой связанные вервием руки, он устремил взор вверх, к благословляющей Божественной деснице в черном сегменте неба.
Ноги святого пророка показаны в шаге. На земле
перед Иоанном круглое блюдо с отсеченной главой.
За его спиной стоит, расставив ноги, воин в красной
одежде и черном плаще. В правой руке у него вервие, а в поднятой левой руке обнаженный меч. Край
плаща воина взметнулся вверх, как бы подчеркивая
движение поднятого меча. Слева позади фигур —
частокол с приоткрытой калиткой, справа — палаты.
Фон иконы золотой. Нимб Иоанна в виде накладного
металлического венца. Поля закрыты чеканным окладом (басмой?) с растительным орнаментом.
Надписи. Слева в сегменте: Г Б . Вдоль верхнего
края в две строки: посла цр/ь спекулатаря коиоан / и4свя
за2 eго втемниц .
Иконография. См. Кат. 7.
Сохранность. Разложение покровного слоя. Сседание красочного слоя. Внизу, у ног палача, крупная
утрата красочного слоя и грунта до основы.
Происхождение не установлено. До поступления
в музей икона принадлежала М. З. Заславской (Киев).
Поступление. В 1962 году из Государственной закупочной комиссии при Министерстве культуры УССР.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
датирована первой половиной XVII века. В. В. Кириченко считал временем ее создания XIX век, с чем
выражала согласие И. А. Иванова. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова, находившие такую атрибуцию правильной, указывали на близость стилистики иконы
произведениям старообрядцев.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 42.

40.
Богоматір «Знамення»
Кирило (Корнилій) Уланов
(пом. 1731)
1702
Дерево, темпера
59,5 × 52,3 × 2,8
Дошка липова з двох частин
(тильний бік пофарбований
зеленою фарбою) без ковчега,
шпуги врізні зустрічні (верхня
відсутня, нижня профільована). Паволока, левкас.
Інв. Ж-1834

Богоматерь «Знамение»
Кирилл (Корнилий) Уланов
(ум. 1731)
1702
Дерево, темпера
59,5 × 52,3 × 2,8
Доска липовая из двух частей
(тыльная сторона окрашена зеленой краской) без ковчега, шпонки врезные встречные (верхняя
отсутствует, нижняя профилированная). Паволока, левкас.
Инв. Ж-1834

Опис. У середнику фронтальне поясне зображення Богоматері з молитовно здійнятими руками
(поза Оранти). На рівні Її грудей — медальйон з поясним фронтальним зображенням Христа Еммануїла. Права рука Христа з перстами, складеними
для іменослівного благословення, повернута тильним боком до глядача; у лівій руці сувій. Богоматір
вдягнена у темно-вишневий мафорій, зелену туніку
й темно-зелений чепець. Кайма мафорію та зарукав’я вохристо-золоті. На мафорії фрагменти орнаментів і золотої прорисовки. Христос вдягнений
у зелений хітон і червонуватий гіматій. Його одяг
вкритий золотим асистом. Німби золоті, прописані
вохрою, з темно-вохристою обвідкою. Німб Христа
оточений золотими променями. На бічних полях
в арочках у два яруси зображення чотирьох святих
на повний зріст. Зліва вгорі — Георгій Побідоносець у зеленому хітоні й червоному плащі. В його
правій руці хрест, ліва розташована на рівні пояса.
Зліва внизу Макарій Єгипетський — довговолосий,
довгобородий, з пов’язкою з листя на стегнах, зі
схрещеними на грудях руками. Справа вгорі — Яків
Перський у зелено-жовтому хітоні та червонуватому
гіматії. На голові у нього біла халдейська шапочка
з червоним завершенням; у правій руці — хрест,
ліва підтримує складки гіматію. Справа внизу Онуфрій Великий — довговолосий, з бородою до землі, з пов’язкою з листя на стегнах, зі схрещеними
на грудях руками. Тло ікони зеленувато-коричневе.
Поля зелені. Середник обведений тонкою жовтою
смугою, так само виділені клейма на полях. Опуш
двоколірна — червона та чорна.
Написи. У середнику червоно-коричневою фарбою: МР FY , IС ХС . Над головами святих фрагменти написів червоною фарбою: ст/ы1й геw1ргiй , [...]
макар ст/ы1й [...]а1ковъ [...]ануфрий . На нижньому
полі білою фарбою: И\стiнное И|з=ображение и4 ме1ра съ
чудотво1рнаго w3браза Зна1менiе Прес/т[ы1я Вл/дчицы]
на1шея Бц0ы како1въ в=вели1ком Нове2 Гра1дh. Написа1ся [...]
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The Icon of the Mother
of God of the Sign
Kirill (Kornily) Ulanov (d. 1731)
1702
Wood, tempera
59.5 × 52.3 × 2.8
Panel of linden wood in two parts
(the reverse side painted green)
with no ‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens (the upper one is missing,
the lower has been shaped).
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-1834

Описание. В среднике фронтальное поясное изображение Богоматери с молитвенно воздетыми руками (поза Оранты). На уровне Ее груди — медальон
с поясным фронтальным изображением Христа Эммануила. Правая рука Христа с перстами, сложенными для именословного благословения, обращена
тыльной стороной к зрителю; в левой руке свиток.
Богоматерь облачена в темно-вишневый мафорий,
зеленую тунику и темно-зеленый чепец. Кайма мафория и зарукавья охристо-золотые. На мафории
фрагменты орнаментов и золотой разделки. Христос
облачен в зеленый хитон и красноватый гиматий. Его
одежды разделаны золотым ассистом. Нимбы золотые, прописаны охрой, с темно-охристой обводкой.
Нимб Христа окружен золотыми лучами. На боковых
полях в арочках в два яруса изображения четырех
святых в рост. Слева вверху — Георгий Победоносец в зеленом хитоне и красном плаще. В его правой руке крест, левая расположена на уровне пояса.
Слева внизу Макарий Египетский — длинновласый,
длиннобородый, с повязкой из листьев на бедрах,
со скрещенными на груди руками. Справа вверху —
Иаков Перский в зелено-желтом хитоне и красноватом гиматии. На голове у него белая халдейская
шапочка с красным завершением; в правой руке —
крест, левая поддерживает складки гиматия. Справа
внизу Онуфрий Великий — длинновласый, с бородой
до земли, с повязкой из листьев на бедрах, со скрещенными на груди руками. Фон иконы зеленоватокоричневый. Поля зеленые. Средник обведен тонкой
желтой полосой, так же выделены клейма на полях.
Опушь двухцветная — красная и черная.
Надписи. В среднике красно-коричневой краской:
МР FY , IС ХС . Над головами святых фрагменты
надписей красной краской: ст/ы1й геw1ргiй , [...]макар
ст/ы1й [...]а1ковъ [...]ануфрий . На нижнем поле белой
краской: И\стiнное И|з=ображение и4 ме1ра съ чудотво1рнаго
w3браза Зна1менiе Прес/т[ы1я Вл/дчицы] на1шея Бц0ы
како1въ в=вели1ком Нове2 Гра1дh. Написа1ся [...]jв/.г писа1лъ

jв/.г писа1лъ кiри1лъ q4ла1новъ. Після слова «Написася» — невелика втрата, а далі дві вцілілі слов’янські
літери під титлом, що означають рік: [1]702.
Іконографія. Твір Кирила Уланова є списком
лицьового боку відомої двобічної ікони ΧΙΙ століття «Богоматір Знамення з апостолом Петром
і мученицею Наталією на звороті» з Новгородського історико-архітектурного музею-заповідника (Інв. 2175; дошка липова з ковчегом; паволока,
левкас, темпера; 59,5 × 52,5). Колись першообраз
знаходився у новгородській церкві Спаса Преображення на Ілліній вулиці, а в 1354 році ікону
перенесли до спеціально збудованого для неї
Знаменського собору. До Новгородського музею
ікона потрапила з нового Знаменського собору,
зведеного у 1682–1688 роках на місці старого.
Розписи всередині нового собору належать до
часу виконання списку Кирилом Улановим —
1702 року. Іконописець не відступив від зразка
в основній частині зображення, лише на полях замінив образ Петра Афонського у лівому нижньому
кутку образом Макарія Єгипетського — небесного
покровителя новгородського архієпископа Макарія, який сприяв, а, можливо, й власноруч поновляв новгородську ікону в 1529 році та замовив для
неї оклад. У ікони Кирила Уланова є іконографічні
аналоги. Один з них — «Богоматір Знамення з вибраними святими» 1611–1618 років з Пермської
картинної галереї. Склад святих на полях пермської та київської ікон аналогічний, тільки святі
Макарій і Онуфрій дані у дзеркальному відображенні. Більш точними аналогами є ікона з зібрання ДТГ, датована 1796 роком, а також шита пелена XVII століття, що надійшла до Новгородського
музею з Новгородського Знаменського собору.
У них склад і розташування святих на полях повністю збігаються з твором Кирила Уланова.
Із першообразом ікони пов’язана подія чудесної
допомоги новгородцям у битві з суздальцями у 1169
році. Коли об’єднані сили руських удільних князів
на чолі з сином суздальського князя Андрія Боголюбського обложили Новгород, місцеві мешканці
винесли на міську стіну образ Богородиці. Вороги
пустили у хресний хід стріли, одна з яких устромилася в лик Богоматері. З Її очей потекли сльози,
і ікона повернулася лицем до міста. Після такого
знамення нападники були вражені страхом і почали
побивати одне одного, а новгородці кинулися в бій
і здобули перемогу. Див. також Кат. 11.
Про Георгія Побідоносця див. Кат. 9.
Яків Перський (пом. 421) — великомученик.
Обіймав високу посаду при дворі персидського
царя Іздегерда (399–420) та його спадкоємця Варахрана (420–438). Побоявшись визнати себе християнином, Яків приніс жертву ідолам. Після розкаяння
він мужньо сповідав свою віру й був відданий поганцями на болючу смерть.
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кiри1лъ q4ла1новъ. После слова «Написася» — небольшая утрата, а далее две уцелевшие славянские буквы под титлом, обозначающие год: [1]702.
Иконография. Произведение Кирилла Уланова
является списком лицевой стороны известной двусторонней иконы ΧΙΙ века «Богоматерь Знамение
с апостолом Петром и мученицей Наталией на обороте» из Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника (Инв. 2175; доска липовая с ковчегом; паволока, левкас, темпера; 59,5 × 52,5). Некогда
первообраз находился в новгородской церкви Спаса
Преображения на Ильине улице, а в 1354 году икону
перенесли в специально построенный для нее Знаменский собор. В Новгородский музей икона поступила из нового Знаменского собора, сооруженного
в 1682–1688 годах на месте старого. Росписи внутри нового собора относятся ко времени исполнения списка Кириллом Улановым — 1702 году. Иконописец не отступил от образца в основной части
изображения, лишь на полях заменил образ Петра
Афонского в левом нижнем углу образом Макария
Египетского — небесного покровителя новгородского архиепископа Макария, содействовавшего, а, возможно, и собственноручно поновлявшего новгородскую икону в 1529 году и заказавшего для нее оклад.
У иконы Кирилла Уланова имеются иконографические аналоги. Один из них — «Богоматерь Знамение
с избранными святыми» 1611–1618 годов из Пермской картинной галереи. Состав святых на полях
пермской и киевской икон аналогичен, лишь святые
Макарий и Онуфрий даны в зеркальном отображении. Более точными аналогами являются икона из
собрания ГТГ, датированная 1796 годом, а также шитая пелена XVII века, поступившая в Новгородский
музей из Новгородского Знаменского собора. В них
состав и расположение святых на полях полностью
совпадают с произведением Кирилла Уланова.
С первообразом иконы связано событие чудесной
помощи новгородцам в битве с суздальцами в 1169
году. Когда объединенные силы русских удельных
князей, возглавляемые сыном суздальского князя Андрея Боголюбского, осадили Новгород, местные жители вынесли на городскую стену образ Богородицы.
Враги пустили в крестный ход стрелы, одна из которых вонзилась в лик Богоматери. Из Ее глаз истекли
слезы, и икона повернулась лицом к городу. После такого знамения пораженные страхом нападавшие стали побивать друг друга, а новгородцы устремились
в бой и одержали победу. См. также Кат. 11.
О Георгии Победоносце см. Кат. 9.
Иаков Перский (ум. 421) — великомученик. Занимал высокую должность при дворе персидского царя
Издегерда (399–420) и его преемника Варахрана
(420–438). Побоявшись признать себя христианином, Иаков принес жертву идолам. После раскаяния
он мужественно исповедал свою веру и был предан
язычниками мучительной смерти.

Преподобний Макарій Єгипетський (бл. 300 —
391) — наставник монахів, які жили у Скитській пустелі у північно-західній частині Єгипту. Мав багатий
подвижницький досвід, залишив понад 50 духовних
творів у вигляді «Бесід», «Послань» і «Подвижницьких слів».
Онуфрій Великий (IV ст.) — відлюдник з Фіваїдської пустелі Єгипту, який прожив самотньо 60 років,
отримуючи їжу та причастя від ангела, що відвідував його.
Схоронність. Дошка уражена шашелем, що
призвело до втрат деревини в нижній частині ікони. Нижній і верхній торці частково заґрунтовані.
Зображення у багатьох місцях записане. Великий
запис (олійною фарбою (?)) на правій руці та щоці
Богоматері. Грубі записи на німбах, імовірно, приховують цвяхові отвори від видалених накладних
металевих вінців. Подряпини та втрати фарбового
шару з ґрунтом на німбі та лику Богоматері, німбі
Христа. Значні втрати золотого асиста на мафорії.
Оліфне покриття нерівномірне, потемніле, раніше
промивалося та грубо видалялося, що призвело до
втрат фарбового шару й позолоти.
Реставрація проводилася в 1992 році в ННДРЦУ.
Надходження. Джерело невідоме. Внесена до
інвентарної книги у 1991 році.
Атрибуція. Ікона датується по авторському напису на нижньому полі. Кирило Уланов — видатний
іконописець кінця XVII — першої третини XVIII століття. Дата його народження невідома. Перші відомості про майстра належать до 1684 року, коли він
писав у Москві ікони на замовлення Патріаршого
приказу. З 1688 року був жалуваним ізографом Оружейної палати. У 1709-му поїхав до Поволжя, де
став монахом Троїцького Кривоєзерського монастиря під Юр’євцем-Повольським, діставши ім’я Корнилій. У 1714–1719 роках був ігуменом цієї обителі,
після чого переселився до Нижнього Новгорода, де
за митрополичим указом «свідчив» майстерність
нижегородських іконописців. У 1726 році писав ікони для Свято-Троїцького Бєлбазького монастиря.
Найпізніший датований його твір — «Спас Вседержитель» 1728 року зі Стрітенської церкви у Юр’євціПовольському. Помер Кирило Уланов у 1731 році.
Похований у Троїцькому Кривоєзерському монастирі. На даний час відомо понад 50 підписаних творів
майстра. Деякі створені ним ікони згодом шанувалися як чудотворні.
Література. Алавердова, 1992, с. 5–8; Каталог
КМРИ-3, 1992, с. 180; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.

Преподобный Макарий Египетский (ок. 300 —
391) — наставник монахов, живших в Скитской пустыне в северо-западной части Египта. Имел богатый
подвижнический опыт, оставил более 50 духовных
произведений в виде «Бесед», «Посланий» и «Подвижнических слов».
Онуфрий Великий (IV в.) — отшельник из Фиваидской пустыни Египта, проживший в одиночестве 60
лет, получавший пищу и причастие от посещавшего
его ангела.
Сохранность. Доска поражена шашелем, что
привело к утратам древесины в нижней части иконы.
Нижний и верхний торцы частично загрунтованы. Изображение во многих местах записано. Крупная запись
(масляной краской (?)) на правой руке и щеке Богоматери. Грубые записи на нимбах, вероятно, скрывают
гвоздевые отверстия от удаленных накладных металлических венцов. Царапины и утраты красочного слоя
с грунтом на нимбе и лике Богоматери, нимбе Христа.
Значительные утраты золотого ассиста на мафории.
Олифное покрытие неравномерное, потемневшее,
ранее промывалось и грубо удалялось, что привело
к утратам красочного слоя и позолоты.
Реставрация проводилась в 1992 году в ННИРЦУ.
Поступление. Источник неизвестен. Внесена
в инвентарную книгу в 1991 году.
Атрибуция. Икона датируется по авторской надписи на нижнем поле. Кирилл Уланов — выдающийся
иконописец конца XVII — первой трети XVIII века. Дата
его рождения неизвестна. Первые сведения о мастере
относятся к 1684 году, когда он писал в Москве иконы
по заказу Патриаршего приказа. С 1688 года состоял
жалованным изографом Оружейной палаты. В 1709-м
уехал в Поволжье, где стал монахом Троицкого Кривоезерского монастыря под Юрьевцем-Повольским,
получив имя Корнилий. В 1714–1719 годах был игуменом этой обители, после чего переселился в Нижний
Новгород, где по митрополичьему указу «свидетельствовал» мастерство нижегородских иконописцев.
В 1726 году писал иконы для Свято-Троицкого Белбажского монастыря. Самое позднее датированное
его произведение — «Спас Вседержитель» 1728 года
из Сретенской церкви в Юрьевце-Повольском. Умер
Кирилл Уланов в 1731 году. Похоронен в Троицком
Кривоезерском монастыре. К настоящему времени
известно более 50 подписных произведений мастера.
Некоторые созданные им иконы впоследствии почитались как чудотворные.
Литература. Алавердова, 1992, с. 5–8; Каталог
КМРИ-3, 1992, с. 180; Каталог КМРИ-4, 2002, с.89.
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41.
Пророк цар Давид
(з пророцького чину)
Початок XVIII століття
Північ Росії або
провінційне Поволжя
Дерево, темпера
74,5 × 41,5 × 3,3
Дошка суцільна липова з ковчегом, шпуги врізні зустрічні.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-363

Пророк царь Давид
(из пророческого чина)
Начало XVIII века
Русский Север или
провинциальное Поволжье
Дерево, темпера
74,5 × 41,5 × 3,3
Доска цельная липовая с ковчегом, шпонки врезные встречные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-363

Опис. Зображення фігури фронтальне, більш
ніж поясне. Голова трохи повернута вправо. Волосся коротке, злегка кучеряве, борода невелика
округла. Права рука на рівні грудей у жесті благословення. У трохи піднятій лівій руці розгорнутий
догори коричневий сувій з текстом. Святий вдягнений у червонувато-коричневий далматик, комір,
«передник» і зарукав’я якого прикрашені перлами;
зелений плащ із застібкою на грудях закриває праве
плече та ліву половину фігури, крім кисті лівої руки.
На голові царський вінець, прикрашений перлами.
Німб коричневий з тонкою білою обвідкою. Фон вохристий. Поля темно-коричневі.
Написи. На тлі у верхніх кутах ковчега чорним
кольором: [Пр]Ро~К~ ЦР~Ь ДВДЪ . На сувої в чотири
рядки чорним кольором: АЗ ПзНА I СКАЗх КIW5т ТЯ
TРоКоВlце .
Іконографія. Давид (друга половина XI — перша
половина X століття до Р. Х.) — другий цар ізраїльський, творець могутньої держави. Біблійна історія
царя Давида викладена у 1-й та 2-й Книгах Царств.
З ним і його потомством були пов’язані есхатологічні уявлення про ідеальне царство «майбутнього
віку» та про помазаника Божого — Месію, який спасе вибраний народ і сяде на престолі цього царства.
Християнські автори, починаючи з євангелістів, прямо зв’язують образ царя Давида з Христом. У Євангеліях Христос іменується сином Давидовим, і Його
родовід, представлений за Іосифом Обручником,
сягає батька Давида Ієссея (Мф. 1:1–16; Лк. 3:23–
38). Від Давида бере початок і генеалогічне древо
Богоматері, про що сповіщає апокрифічне Протоєвангеліє Якова (гл. 10). До пророків Давид зараховується і як особистість, що прообразує Христа, і як
автор богодухновеної Книги Псалтир, яка містить
численні месіанські пророцтва.
Ікона входила до пророцького ряду іконостаса,
що з’явився з розвитком так званого високого іконостаса (приблизно з XV століття). Пророцький
ряд — це узагальнений образ Ветхозавітної Церкви
та провіщення через пророків Церкви Новозавітної.
176

King David the Prophet
(from the Prophets’ tier)
Early C18th
Northern Russia
or the Volga region
Wood, tempera
74.5 × 41.5 × 3.3
Panel in one piece of linden wood
with ‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens. No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-363

Описание. Изображение фигуры фронтальное, более чем поясное. Голова немного повернута
вправо. Волосы короткие, слегка вьющиеся, борода
небольшая округлая. Правая рука на уровне груди
в жесте благословения. В приподнятой левой руке
развернутый вверх коричневый свиток с текстом.
Святой облачен в красновато-коричневый далматик,
ворот, передник и зарукавья которого украшены жемчугом; зеленый плащ с застежкой на груди закрывает
правое плечо и левую половину фигуры, кроме кисти
левой руки. На голове царский венец, украшенный
жемчугом. Нимб коричневый с тонкой белой обводкой. Фон охристый. Поля темно-коричневые.
Надписи. На фоне в верхних углах ковчега черным цветом: [Пр]Ро~~К ЦР~Ь ДВДЪ . На свитке в четыре строки черным цветом: АЗ ПзНА I СКАЗх КIW5т ТЯ
TРоКоВlце .
Иконография. Давид (вторая половина XI — первая половина X века до Р. Х.) — второй царь израильский, создатель могущественного государства. Библейская история царя Давида изложена в 1-й и 2-й Книгах
Царств. С ним и его потомством связывались эсхатологические представления об идеальном царстве «будущего века» и о помазаннике Божием — Мессии, который спасет избранный народ и воссядет на престоле
этого царства. Христианские авторы, начиная с евангелистов, прямо связывают образ царя Давида с Христом. В Евангелиях Христос именуется сыном Давидовым, и Его родословие, представленное по Иосифу
Обручнику, восходит к отцу Давида Иессею (Мф. 1:1–
16; Лк. 3:23–38). К Давиду восходит и генеалогическое
древо Богоматери, о чем сообщает апокрифическое
Протоевангелие Иакова (гл. 10). К пророкам Давид
причисляется и как личность, прообразующая Христа,
и как автор богодухновенной Книги Псалтирь, содержащей многочисленные мессанские пророчества.
Икона входила в пророческий ряд иконостаса,
появившийся с развитием так называемого высокого иконостаса (примерно с XV столетия). Пророческий ряд — это обобщенный образ Ветхозаветной
Церкви и предвозвещение через пророков Церкви

Склад пророків міг варіюватися, але зображення
царя Давида включалося до комплексу пророцького чину завжди. Образ пророка на даній іконі традиційний. Він представлений благовидим старцем
з коротким кучерявим волоссям і недовгою густою
бородою. Вдягнений у царський одяг і плащ з великою застібкою; на голові вінець.
Схоронність. Ікона має численні поновлення
XIX століття. Доповнені втрати ґрунту й фарбового
шару, особливо значні на полях. У деяких місцях поверх тонувань прошкрябані хвилясті лінії, що грубо
імітують кракелюр.
Реставрація проводилася у 1944, 1969, 1971 роках у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікону
здогадно віднесли до творів московської традиції
XVI століття. Н. Є. Мньова датувала її XVI–XVII століттями й зараховувала до кола північних пам’яток.
В. В. Кириченко вважав, що вона була написана
в XVII столітті. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
атрибутували ікону як твір провінційних північних
майстрів початку XVIII століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 35.

Новозаветной. Состав пророков мог варьироваться,
но изображение царя Давида включалось в комплекс
пророческого чина всегда. Образ пророка на данной
иконе традиционен. Он представлен благообразным
старцем с короткими кудреватыми волосами и небольшой густой бородой. Облачен в царские одежды
и плащ с крупной застежкой; на голове венец.
Сохранность. Икона имеет многочисленные поновления XIX века. Восполнены утраты грунта и красочного слоя, особенно значительные на полях.
В некоторых местах поверх тонировок процарапаны
волнистые линии, грубо имитирующие кракелюр.
Реставрация проводилась в 1944, 1969, 1971 годах в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икону
предположительно отнесли к произведениям московского письма XVI века. Н. Е. Мнёва датировала
ее XVI–XVII веками и причисляла к северным письмам. В. В. Кириченко считал, что она была написана
в XVII веке. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова атрибутировали икону как произведение провинциальных
северных мастеров начала XVIII века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 35.

42.
Благовіщення, у різьбленій
рамі (з празникового ряду
іконостаса)

Благовещение, в резной
раме (из праздничного
ряда иконостаса)

Друга половина XVIII століття
Україна
Дерево, різьблення, олія,
позолота. 24 × 20 × 1,2
Дошка липова.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-362

Вторая половина XVIII века
Украина
Дерево, резьба, масло,
позолота. 24 × 20 × 1,2
Доска липовая.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-362

Опис. Архангел Гавриїл зображений з невеликими піднятими крилами, у білій підперезаній туніці
та рожевуватому плащі, які залишають відкритими
руки до ліктя й праву ногу до коліна. Тримаючи у лівій руці з витягнутим вказівним пальцем білу лілію,
він наближається до Діви Марії, яка сидить на престолі під рожевуватою запоною балдахіна, спираючись ногами на червону подушку. Марія зображена
з непокритою головою, у світло-сірому платті та білій туніці, з вохристим покривалом на колінах. Вона
дивиться на архангела, торкаючись правою рукою
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The Annunciation,
in carved frame
(from the Feasts tier
of an iconostasis)
Second half of the C19th. Ukraine
Wood, carving, oil, gilt.
24 × 20 × 1.2
Panel of linden wood.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-362

Описание. Архангел Гавриил изображен с небольшими поднятыми крыльями, в белой подпоясанной
тунике и розоватом плаще, оставляющими открытыми руки до локтя и правую ногу до колена. Он приближается к сидящей Деве Марии, держа в левой руке
с вытянутым указательным пальцем белую лилию.
Мария с непокрытой головой, в светло-сером платье
и белой тунике, с охристым покрывалом на коленях
сидит на престоле под розоватым пологом балдахина, опираясь ногами на красную подушку. Она смотрит на архангела, касаясь правой рукой своей груди.

своїх грудей. Перед Дівою лежить на круглому столику з вигнутими ніжками велика Біблія, розкрита
на словах пророцтва Ісайі (7:14). Угорі зображений
Святий Дух у вигляді білого голуба, який сходить
на Діву. Зображення обрамлене різьбленою позолоченою рамою неправильної форми.
Написи. На звороті напівстертий напис: Боро
виковский, що не є авторським підписом. На сторінках Євангелія — слова з книги Ісайі: сe2 дв/а зачне1тъ
во чре1[вh] и4 роди1тъ сн/а и4 нарек[...] .
Іконографія. Про сюжет і його іконографію
див. Кат. 23. Особливістю даного твору є зображення стола з розкритою книгою. Варіанти Благовіщення, в яких Марія зустрічає архангела за читанням Священного Писання, не були характерними
для православної традиції. У російському та українському іконописі вони почали поширюватися з другої половини XVII століття під впливом західноєвропейських зразків, хоч поодинокі пам’ятки подібного
типу датуються кінцем XVI століття.
Схоронність. Потертості фарбового та покривного шарів по всьому полю ікони. Дрібні точкові
та середні втрати фарбового шару. Зліва внизу п’ять
діагонально орієнтованих тріщин левкасу та фарбового шару. Живопис місцями фактурний з білильними навантаженнями. Втрати елементів різьбленого
декору.
Надходження. У 1946 році за наказом Комітету
в справах мистецтв при Раді народних комісарів
УРСР «Про розподіл між музеями художніх цінностей, що надійшли з Бухареста».
Атрибуція. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
визначали твір як деталь іконостаса XVIII століття,
можливо українського. Л. С. Міляєва, погоджуючись
з таким датуванням, воліла не обмежувати регіон
створення Україною.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 37.

Перед Девой лежит на круглом столике с изогнутыми
ножками большая Библия, раскрытая на словах пророчества Исаии (7:14). Вверху изображен сходящий
на Деву Святой Дух в виде белого голубя. Изображение обрамлено резной позолоченной рамой неправильной формы.
Надписи. На обороте полустертая надпись: Боровиковский, которая не является авторской подписью.
На страницах Евангелия — слова из книги Исаии:
сe2 дв/а зачне1тъ во чре1[вh] и4 роди1тъ сн/а и4 нарек[...] .
Иконография. О сюжете и его иконографии
см. Кат. 23. Особенностью данного произведения
является изображение стола с раскрытой книгой. Варианты Благовещения, в которых Мария встречает
архангела за чтением Священного Писания, не были
характерны для православной традиции. В русской
и украинской иконописи они начали распространяться со второй половины XVII века под влиянием западноевропейских образцов, хотя единичные памятники
подобного типа датируются концом XVI века.
Сохранность. Потертости красочного и покровного слоев по всему полю иконы. Мелкие точечные
и средние утраты красочного слоя. Слева внизу
пять диагонально ориентированных трещин левкаса и красочного слоя. Живопись местами фактурная
с белильными нагрузками. Утраты элементов резного
декора.
Поступление. В 1946 году по приказу Комитета
по делам искусств при Совете народных комиссаров
УССР «О распределении между музеями художественных ценностей, прибывших из Бухареста».
Атрибуция. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова определяли произведение как деталь иконостаса XVIII
века, возможно украинского. Л. С. Миляева, соглашаясь с такой датировкой, предпочитала не ограничивать регион создания Украиной.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 37.

43.
Свята Трійця
(Сопрестолля),
з празниками
Друга половина XVIII століття
Оклад 1773 року
Центральна Росія
Дерево, темпера
48 × 41,5 × 1,9
Дошка липова без ковчега та шпуг.
Паволока, левкас.Оклад: срібло;
басма, карбування.
Інв. Ж-385
180

Cвятая Троица
(Сопрестолие),
с праздниками
Вторая половина XVIII века
Оклад 1773 года
Центральная Россия
Дерево, темпера
48 × 41,5 × 1,9
Доска липовая без ковчега
и шпонок. Паволока, левкас.
Оклад: серебро; басма, чеканка.
Инв. Ж-385

The Holy Trinity
Enthroned with Feasts
Second half of the C18th
Revetments 1773
Central Russia
Wood, tempera
48 × 41.5 × 1.9
Panel of linden wood with no
‘kovcheg’ or battens. Pavoloka,
gesso. Revetments: silver;
basma; stamped.
Inv. Ж-385

Опис. У середнику розміщена композиція «Трійця» із зображенням Бога Отця у вигляді сивоволосого старця та Бога Сина (Ісуса Христа). Між
ними — сфера (держава), вкрита зірками різного
розміру, стягнута обручами й увінчана восьмикінцевим хрестом, копієм і тростю з губкою. Над хрестом
ширяє Дух Святий у вигляді голуба з розпростертими крилами на тлі двох накладених один на другий
ромбів, вписаних у коло. Бог Отець лівою рукою
благословляє, правою торкається держави. Христос правою рукою притримує Євангеліє, що стоїть
на Його правому коліні; ліва рука покоїться на державі біля основи хреста. Босі ступні Отця та Сина
стоять на крилах херувимів, перед якими розташовані три ангели-престоли у вигляді крилатих коліс.
На іконі оклад, що залишає відкритими фігури
Отця й Сина з простором між ними в межах держави і ликів херувимів, а також зображення Святого
Духа. Закриті елементи композиції відтворені карбуванням на окладі.
Середник оточений дванадцятьма клеймами:
1. Різдво Богородиці; 2. Введення до храму; 3. Благовіщення; 4. Різдво Христове; 5. Стрітення; 6. Богоявлення (Хрещення); 7. Преображення; 8. Воскресіння — Зішестя до аду; 9. Вознесіння; 10. Свята Трійця;
11. Богоматір Одигітрія; 12. Успіння Богоматері.
Поля ікони обкладені басмою з карбованим рослинним орнаментом.
Написи. На окладі середника над німбом Христа:
ИС~ ХС~ , над німбом Бога Отця: ГД7Ь БГ~Ъ САВАОFЪ .
На звороті олівцем: H. bare Kruger Berlin
№ 62......128. Поруч клеймо з таким же написом
і цифра 49.
Іконографія. Сюжет «Свята Трійця» як варіант
зображення Триєдиного Божества відомий у декількох типах іконографії. Один з них — «Сопрестолля»,
в якому Бог Отець представлений у вигляді старця («Ветхого днями»), Бог Син — у вигляді мужа,
возсідаючого на одному престолі з Отцем по праву
руку від Нього, Святий Дух — у вигляді голуба, який
ширяє над престолом. Композиція середника сягає
гравюри, виконаної в 1666 році Афанасієм Трухменським за малюнком Симона Ушакова. У другому
типі — «Отечество» — Бог Син зображувався отроком, який сидить на колінах сивоволосого Отця
й тримає у руках сферу з голубом. Подібні сюжети, попри їх широке розповсюдження, не вважалися канонічними. Зображення Бога Отця з віковими
відмінностями від Бога Сина неодноразово засуджувалися церковними постановами, починаючи
з Сьомого Вселенського Собору (787 г.). У Росії вони
були заборонені ухвалою Великого Московського
Собору 1667 року як такі, що розходяться з православною догматикою. Єдиним припустимим варіантом і взірцем зображення Святої Трійці вважалася
ікона Андрія Рубльова, на якій Триєдиний Бог був
представлений у вигляді трьох ангелів, що явилися
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Описание. В среднике размещена композиция
«Троица» с изображением Бога Отца в виде седовласого старца и Бога Сына (Иисуса Христа). Между
ними — сфера (держава), покрытая звездами разной
величины, стянутая обручами и увенчанная восьмиконечным крестом, копием и тростью с губкой. Над крестом парит Дух Святой в виде голубя с распростертыми крыльями на фоне двух наложенных друг на друга
ромбов, вписанных в круг. Бог Отец левой рукой благословляет, правой касается державы. Христос правой
рукой придерживает Евангелие, стоящее на Его правом колене; левая рука покоится на державе у основания креста. Босые ступни Отца и Сына утверждены
на крыльях херувимов, перед которыми расположены
три ангела-престола в виде крылатых колес.
На иконе оклад, оставляющий открытыми фигуры
Отца и Сына с пространством между ними в пределах державы и ликов херувимов, а также изображение Святого Духа. Закрытые элементы композиции
воспроизведены чеканкой на окладе.
Средник окружен двенадцатью клеймами: 1. Рождество Богородицы; 2. Введение во храм; 3. Благовещение; 4. Рождество Христово; 5. Сретение; 6. Богоявление
(Крещение); 7. Преображение; 8. Воскресение — Сошествие во ад; 9. Вознесение; 10. Святая Троица; 11. Богоматерь Одигитрия; 12. Успение Богоматери.
Поля иконы обложены басмой с чеканным растительным орнаментом.
Надписи. На окладе средника над нимбом Христа:
ИС~ ХС~ , над нимбом Бога Отца: ГД7Ь БГ~Ъ САВАОFЪ .
На обороте карандашом: H. bare Kruger Berlin
№ 62......128. Рядом клеймо с той же надписью и цифра 49.
Иконография. Сюжет «Святая Троица» как вариант изображения Триединого Божества известен
в нескольких типах иконографии. Один из них — «Сопрестолие», в котором Бог Отец представлен в виде
старца («Ветхого денми»), Бог Сын — в виде мужа,
восседающего на одном престоле с Отцом по правую
руку от Него, Святой Дух — в виде голубя, парящего
над престолом. Композиция средника восходит к гравюре, выполненной в 1666 году Афанасием Трухменским по рисунку Симона Ушакова. В другом типе —
«Отечество» — Бог Сын изображался отроком,
сидящим на коленях седовласого Отца и держащим
в руках сферу с голубем. Подобные сюжеты, несмотря на их широкое распространение, не считались каноническими. Изображения Бога Отца с возрастными
отличиями от Бога Сына неоднократно осуждались
церковными постановлениями, начиная с Седьмого
Вселенского Собора (787 г.). На Руси они были запрещены определением Большого Московского Собора 1667 года как расходившиеся с православной
догматикой. Единственным допустимым вариантом
и образцом изображения Святой Троицы считалась
икона Андрея Рублева, представлявшая Триединого
Бога в виде трех ангелов, явившихся ветхозаветному

ветхозавітному праотцю Аврааму. Про іконографічні типи «Сопрестолля» та «Отечество» див.: Ретковская, 1963; Лазарев, 1970/1.
Схоронність. Дошка деформована. Повсюдний
кракелюр і потертості фарбового шару. На тлі —
численні втрати розчиненого золота. Втрати фарбового шару до ґрунту в клеймах «Різдво Богородиці»,
«Благовіщення», «Різдво Христове» у верхньому
ярусі ікони. У нижньому ярусі по периметру клейма «Богоматір Одигітрія» шість отворів від цвяхів,
які кріпили накладну ризу (внизу цвяхи збереглися). На клеймах «Преображення», «Вознесіння»
та «Свята Трійця» глибокі горизонтальні тріщини.
У верхній частині ікони підпалина.
Надходження. У 1945 році з Київського музею
західного та східного мистецтва, куди була передана з Центрального комітету Компартії України.
Атрибуція. При надходженні до музею була
датована XVIII століттям. На думку В. В. Кириченка, ікони подібного типу були поширені наприкінці
XVIII століття на Півночі Росії. Л. С. Міляєва припускала можливість її належності до українських
пам’яток 30–40-х років XVIII століття та знаходила
композиційні аналоги серед ікон у львівських іконостасах. Г. Н. Логвин, погоджуючись із датуванням
XVIII століттям та українським походженням пам’ятки, вказував на її близькість до традицій Почаївської
лаври. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова також датували ікону XVIII століттям.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 35–36.

праотцу Аврааму. Об иконографических типах «Сопрестолие» и «Отечество» см.: Ретковская, 1963;
Лазарев, 1970/1.
Сохранность. Доска деформирована. Повсеместный кракелюр и потертости красочного слоя.
На фоне — многочисленные утраты твореного золота. Утраты красочного слоя до грунта в клеймах «Рождество Богородицы», «Благовещение», «Рождество
Христово» в верхнем ярусе иконы. В нижнем ярусе
по периметру клейма «Богоматерь Одигитрия» шесть
отверстий от гвоздей, крепивших накладную ризу
(внизу гвозди сохранились). На клеймах «Преображение», «Вознесение» и «Святая Троица» глубокие горизонтальные трещины. В верхней части иконы ожог.
Поступление. В 1945 году из Киевского музея западного и восточного искусства, в который была передана из Центрального комитета Компартии Украины.
Атрибуция. При поступлении в музей была датирована XVIII веком. По мнению В. В. Кириченко,
иконы подобного типа были распространены в конце XVIII века на Севере России. Л. С. Миляева допускала возможность ее принадлежности к украинским памятникам 30–40-х годов XVIII века и находила
композиционные аналоги среди икон во львовских
иконостасах. Г. Н. Логвин, соглашаясь с датировкой
XVIII веком и украинским происхождением памятника, указывал на его близость традициям Почаевской
лавры. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова также датировали икону XVIII веком.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 35–36.

44.
Покров Богоматері
Остання чверть XVIII століття
Калуга
Дерево, темпера. 31 × 27 × 2,8
Дошка липова з ковчегом, врізні
торцеві шпуги. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-389

Покров Богоматери
Последняя четверть XVIII века
Калуга
Дерево, темпера. 31 × 27 × 2,8
Доска липовая с ковчегом,
врезные торцовые шпонки.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-389

Опис. Дія відбувається всередині двоярусного
храму, зображеного «у розрізі». У верхньому ярусі
розташована врочиста процесія, що йде вліво. Попереду — Богоматір з покровом на простягнутих
руках і розгорнутим догори сувоєм у правій руці.
За Нею йдуть ангели та святі, зображені в чотири
ряди: Іоанн Предтеча, апостоли Іоанн Богослов, Петро та Павел, святитель Миколай Чудотворець, священномученик Харалампій, святитель Леонтій Ростовський, мученик Никита, великомученик Георгій,

The Protecting Veil of the
Most Holy Mother of God
Last quarter of the C18th. Kaluga
Wood, tempera. 31 × 27 × 2.8
Panel of linden wood with
‘kovcheg’, cut-in block battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-389

Описание. Действие происходит внутри двухъярусного храма, изображенного «в разрезе». В верхнем ярусе расположена торжественная, направляющаяся влево, процессия. Впереди — Богоматерь
с покровом на простертых руках и развернутым вверх
свитком в правой руке. За Ней следуют ангелы и святые, изображенные в четыре ряда: Иоанн Предтеча,
апостолы Иоанн Богослов, Петр и Павел, святитель
Николай Чудотворец, священномученик Харалампий, святитель Леонтий Ростовский, мученик Никита,
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безсрібники Косма та Даміан, мучениці Агрипина
та Стефанида, преподобні Марія Єгипетська та Пелагія. У верхньому лівому куті у хмарному сегменті благословляючий Христос, який схилився у бік
процесії; в Його руці — розгорнутий сувій. У центрі
нижнього ярусу перед царськими вратами стоїть
преподобний Роман Солодкоспівець у червоному
дияконському вбранні з розгорнутим догори сувоєм.
Справа від нього напівприкритий зеленим одягом
Андрій Юродивий, який вказує своєму учневі Єпіфанію на чудо, що відбувається. Зліва від Романа Солодкоспівця константинопольський патріарх Тарасій
з групою священнослужителів. У нижніх кутах ікони
під балдахінами — імператор Лев у темно-зеленому
одязі з червоною мантією (зліва) та імператриця
Феофанія у червоному одязі (справа). Тло ікони
темно-синє. Поля золоті. Місце лузги позначено
червоно-коричневою смугою з білою лінією. Опуш
подвійна — темно-синя та червоно-коричнева.
Написи. На полях угорі — золотом: ПОКРОВЪ
ПРсТыЯ БЦ~Ы . На сувої Богоматері: влк0о
многомилостиве гд7и I|с/е Хр7те Сн/е и4 бж/е мо1[й]
приклони Y3 . На сувої Христа: P мати моя что ты
предстоиши и4 qми3лно (початковий вигук P — виправлення: велика червона літера, писана без підчистки просто поверх малої чорної о ). На сувої Романа текст стертий до нерозбірливості.
Іконографія. В основу іконографії Покрова покладений сюжет з житія святого Андрія Юродивого
про чудесне явлення Богоматері у Влахернському
храмі. За царювання Льва VI (886–912), коли вороги
обложили Константинополь, святий Андрій та його
учень Єпіфаній побачили у повітрі під час всенощного воскресного співу Богоматір, оточену ангелами
та святими. Вона молилася Христу про порятунок
народу від лиха, розпростерши над тими, хто зібрався в храмі, своє покривало (мафорій) на знак захисту й покровительства. Роман Солодкоспівець, який
стоїть поруч з Андрієм та Єпіфанієм, жив набагато
раніше від зображуваної події — у V–VI століттях.
Поява його в цьому сюжеті пов’язана із збігом дня
пам’яті святого зі святом Покрова, а також з чудом,
що сталося з ним самим у цьому ж храмі. Будучи
паламарем і зазнаючи глузувань за своє невправне
читання та спів, Роман після самотніх нічних молитов у Влахернській церкві удостоївся явлення Богоматері та отримав від Неї дар гімнотворення. Згодом прозваний Солодкоспівцем, він став автором
відомих пісень на честь Цариці Небесної.
Іконографічний варіант даної пам’ятки належить
до розгорнутої редакції «бокового» типу, в якому
Богородиця на чолі урочистої процесії зображується у тричвертному повороті, майже у профіль.
Найдавніше схоже зображення Богоматері в цьому
сюжеті (подібне до типу «Халкопратійської» та «Боголюбської») й водночас найбільш раннє зображення самого свята Покрова збереглося на пластині

великомученик Георгий, бессребреники Косма и Дамиан, мученицы Агриппина и Стефанида, преподобные Мария Египетская и Пелагия. В верхнем левом
углу в облачном сегменте благословляющий Христос
с развернутым свитком, склонившийся в сторону процессии. В центре нижнего яруса перед царскими вратами стоит преподобный Роман Сладкопевец в красном
диаконском облачении с развернутым вверх свитком.
Справа от него полуприкрытый зеленой одеждой Андрей Юродивый, который указывает своему ученику
Епифанию на происходящее чудо. Слева от Романа
Сладкопевца константинопольский патриарх Тарасий
с группой священнослужителей. В нижних углах иконы
под балдахинами — император Лев в темно-зеленом
облачении с красной мантией (слева) и императрица Феофания в красной одежде (справа). Фон иконы
темно-синий. Поля золотые. Место лузги обозначено
красно-коричневой полосой с белой линией. Опушь
двойная — темно-синяя и красно-коричневая.
Надписи. На полях вверху — золотом: ПОКРОВЪ
ПРсТыЯ БЦ~Ы . На свитке Богоматери: влк0о
многомилостиве гд7и I|с/е Хр7те Сн/е и4 бж/е мо1[й] приклони Y3 .
На свитке Христа: P мати моя что ты предстоиши и4
qми3лно (начальное восклицание P — исправление:
прописная красная буква, писанная без подчистки
прямо поверх строчной черной о ). На свитке Романа
текст стерт до неразличимости.
Иконография. В основу иконографии Покрова
положен сюжет из жития святого Андрея Юродивого
о чудесном явлении Богоматери во Влахернском храме. В царствование Льва VI (886–912), когда враги
осадили Константинополь, святой Андрей и его ученик Епифаний увидели в воздухе во время всенощного воскресного пения Богоматерь, окруженную ангелами и святыми. Молясь Христу об избавлении народа
от бедствий, Она распростерла над собравшимися
свое покрывало (мафорий) в знак защиты и покровительства. Стоящий рядом с Андреем и Епифанием
Роман Сладкопевец жил намного раньше изображенного события — в V–VI веках. Появление его в этом
сюжете связано с совпадением дня памяти святого
с праздником Покрова, а также с чудом, произошедшим с ним самим в этом же храме. Будучи пономарем
и претерпевая насмешки за свое неумелое чтение
и пение, Роман после уединенных ночных молитв во
Влахернской церкви удостоился явления Богоматери
и получения от нее дара гимнотворчества. Впоследствии прозванный Сладкопевцем, он стал автором известных песнопений в честь Царицы Небесной.
Иконографический вариант данного памятника
относится к развернутой редакции «бокового» типа,
в котором Богородица во главе торжественной процессии изображается в трехчетвертном повороте,
почти в профиль. Древнейшее подобное изображение Богоматери в этом сюжете (сходное с типом
«Халкопратийской» и «Боголюбской»), являющееся
вместе с тем и самым ранним изображением самого
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західних воріт Суздальського собору (1230–1233).
У XIV столітті такий тип був витіснений іншим,
у якому фігура Богоматері була представлена
у центричній композиції фронтально. Повернення
до давнього типу зображення у тричвертному повороті відбувається близько середини XVI століття (клеймо ікони «Воскресіння — Зішестя до аду,
зі сценами земного життя Христа й празниками»
Діонісія Гринкова 1567–1568 років із зібрання Вологодського державного історико-архітектурного
та художнього музею-заповідника. — Див.: Иконы
Вологды, 2007, кат. № 91, с. 597, іл. 91. VI), набуває
поширення у XVII столітті, зберігаючи популярність
і в пізніший час. Про сюжет та іконографію «Покрова» див.: Смирнова, 1976, с. 222–227. Літературу
про ікони «Покров Богоматері» див.: Лазарев, 1983,
с. 136, прим. 19.
Близькою за багатьма елементами пам’яткою
є ікона «Покров» першої половини ХVII століття
з церкви Іоанна Предтечі в Москві (дерево, яєчна
темпера; дошка с ковчегом; 85,5 × 66 (видима частина)). Див.: Красилин, 1989, с. 83–84, іл. 5.
Схоронність. Значні потертості до левкасу,
на полях — тотальні. У верхній частині по центру
на зображенні архітектури та неба грубі доповнення втрат фарбового шару. На фігурах імператриці
Феофанії, Єпіфанія, Романа Солодкоспівця змитості орнаментів і складок одягу. Також частково втрачені золоті орнаменти й моделюючі лінії на одязі
персонажів центральної групи. Заповнені втрати
на полях.
Реставрація проводилась у 1969–1971 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була датована XVIII століттям. Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова вважали її твором першої половини XVIII століття, а В. В. Кириченко — кінця XVIII століття. На думку Н. І. Комашко, датування слід звузити до останньої чверті XVIII століття, а саму ікону
віднести до старообрядницьких пам’яток, імовірніше за все, Калуги, на що вказують особливості золотопробільного письма одягу (див.: Нечаева, Чернов,
2010, с. 14–66).
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 36.
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праздника Покрова, сохранилось на пластине западных врат Суздальского собора (1230–1233). В XIV веке
такой тип был вытеснен другим, представлявшим фигуру Богоматери в центрической композиции фронтально. Возвращение к прежнему типу изображения
в трехчетвертном повороте происходит около середины XVI века (клеймо иконы «Воскресение — Сошествие во ад, со сценами земной жизни Христа
и праздниками» Дионисия Гринкова 1567–1568 годов
из собрания Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. — См.: Иконы Вологды, 2007, кат. № 91, с. 597,
ил. 91. VI), получает распространение в XVII столетии, сохраняя популярность и в более позднее время.
О сюжете и иконографии «Покрова» см.: Смирнова,
1976, с. 222–227. Литературу об иконах «Покров Богоматери» см.: Лазарев, 1983, с. 136, прим. 19.
Близким по многим элементам памятником является икона «Покров» первой половины ХVII века
из церкви Иоанна Предтечи в Москве (дерево, яичная темпера; доска с ковчегом; 85,5 × 66 (в свету)).
См.: Красилин, 1989, с. 83–84, ил. 5.
Сохранность. Значительные потертости до
левкаса, на полях — тотальные. В верхней части
по центру на изображении архитектуры и неба грубые восполнения утрат красочного слоя. На фигурах
императрицы Феофании, Епифания, Романа Сладкопевца смытости орнаментов и складок одежд. Также
частично утрачены золотые орнаменты и разделка
одежд персонажей центральной группы. Восполнены
утраты на полях.
Реставрация проводилась в 1969–1971 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
датирована XVIII веком. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова считали ее произведением первой половины XVIII века, а В. В. Кириченко — конца XVIII века.
По мнению Н. И. Комашко, датировку следует сузить
до последней четверти XVIII века, а саму икону отнести к старообрядческим памятникам, скорее всего,
Калуги, на что указывают особенности золотопробельных разделок одежд (см.: Нечаева, Чернов, 2010,
с. 14–66).
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 36.

45.
Ілія Пророк у пустелі,
зі сценами житія
Кінець XVIII століття
Іконописні центри
Володимирської губернії
Дерево, темпера
51 × 42,5 × 2,5
Дошка липова з двох частин
без ковчега, тесана, шпуги
торцеві врізні. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-391

Илия Пророк в пустыне,
со сценами жития
Конец XVIII века
Иконописные центры
Владимирской губернии
Дерево, темпера
51 × 42,5 × 2,5
Доска липовая из двух частей
без ковчега, тесаная, шпонки
торцовые врезные. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-391

Опис. У центрі композиції на тлі печери сидить
Ілія, вдягнений у зелений хітон і жовту милоть з білим сподом; навкруг його шиї пов’язаний білий плат.
У лівій руці пророка тонкий довгий посох, права,
з розкритою долонею, трохи піднята. Погляд звернений у бік двоперстно благословляючого Саваофа
з державою, зображеного на хмарах у верхньому
лівому куті ікони. Довкола Ілії вільно розташовані
сцени його житія: зліва вгорі — «Жертвоприношення Ілії» (жертовний тілець лежить на дровах, охоплений конусоподібним полум’ям); нижче — «Благословення Ілією Єлисея» (Єлисей на колінах стоїть
перед Ілією); у лівому нижньому куті — «Явлення
ангела сплячому Ілії»; справа внизу — «Перехід Ілії
та Єлисея через Йордан»; справа вгорі — «Вогняне сходження Ілії» (вогняна колісниця запряжена
четвіркою крилатих коней). У кольоровій гамі ікони
поєднуються червоний, синій, вохристий, коричневий та білий. Німби золоті, майже повністю зчищені
до левкасу. Тло синє. Поля темно-коричневі.
Написи. Зліва вгорі над Саваофом: САВ[...] .
Угорі над колісницею: [...] wгненое [восхо]ждение
прр9ка iлiи . Зліва над сценою благословення Єлисея:
ст/ы iлиа помо[...] гд7у и н/ б[...] и пр[...] гнь [...] жертве . Справа: ст/ы iлiя раздели ио[рданъ] милотию .
Зліва внизу: агг/л гд9нь ярост[...] вос[...] с/ iлие .
Іконографія. Ікона поєднує кілька найважливіших епізодів житія ветхозавітного пророка: його перебування у пустелі та вогняне сходження доповнені сценами явлення уві сні ангела, розділення вод
Йордану милоттю (4 Цар. [у І. Огієнка 2 Цар.] 2:1,
7–8) і чудесного здобуття Єлисеєм пророчого дару
в момент отримання милоті Ілії.
Про Ілію пророка та сюжети «Вогняне сходження», «Ілія Пророк у пустелі» див. Кат. 10.
Жертвоприношення Ілії. На доказ істинності
Єдиного Бога Ілія звершив перед народом, який
ухилився у поганство, чудесне жертвоприношення.
Поклавши жертовного тільця на дрова, рясно политі
водою, він помолився, «І спав Господній огонь, та й

The Prophet Elijah in
the Wilderness, with
scenes from his life
Late C18th
Icon-painting centres
in the Vladimir Governorate
Wood, tempera. 51 × 42.5 × 2.5
Panel of linden wood in two parts
with no ‘kovcheg’, cut, cut-in
block battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-391

Описание. В центре композиции на фоне пещеры
сидит Илия, облаченный в зеленый хитон и желтую
милоть с белой изнанкой; вокруг его шеи повязан белый плат. В левой руке пророка тонкий длинный посох,
правая, с раскрытой ладонью, приподнята. Взгляд обращен в сторону двуперстно благословляющего Саваофа с державой, изображенного на облаках в верхнем
левом углу иконы. Вокруг Илии свободно расположены сцены его жития: слева вверху — «Жертвоприношение Илии» (лежащий на дровах жертвенный телец
объят конусообразным пламенем); ниже — «Благословение Илией Елисея» (Елисей на коленях стоит
перед Илией); в левом нижнем углу — «Явление ангела спящему Илии»; справа внизу — «Переход Илии
и Елисея через Иордан»; справа вверху — «Огненное
восхождение Илии» (огненная колесница запряжена
четверкой крылатых коней). В цветовой гамме иконы
сочетаются красный, синий, охристый, коричневый
и белый. Нимбы золотые, почти полностью счищенные до левкаса. Фон синий. Поля темно-коричневые.
Надписи. Слева вверху над Саваофом: САВ[...] .
Вверху над колесницей: [...] wгненое [восхо]ждение
прр9ка iлiи . Слева над сценой благословения Елисея:
ст/ы iлиа помо[...] гд7у и н/ б[...] и пр[...] гнь [...] жертве .
Справа: ст/ы iлiя раздели ио[рданъ] милотию . Слева
внизу: агг/л гд9нь ярост[...] вос[...] с/ iлие .
Иконография. Икона совмещает несколько важнейших эпизодов жития ветхозаветного пророка: его
пребывание в пустыне и огненное восхождение дополнены сценами явления во сне ангела, разделения
вод Иордана милотью (IV Цар. 2:1, 7–8) и чудесного
обретения Елисеем пророческого дара в момент получения милоти Илии.
Об Илии пророке и сюжетах «Огненное восхождение», «Илия Пророк в пустыне» см. Кат. 10.
Жертвоприношение Илии. В доказательство истинности Единого Бога Илия совершил перед народом, уклонившимся в язычество, чудесное жертвоприношение. Возложив жертвенного тельца на дрова,
обильно политые водой, он помолился, и «ниспал
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пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду» (3 Цар. [у І. Огієнка 1 Цар.] 18:19–38).
Благословення Ілією Єлисея. Виконуючи веління Бога «помазати в пророка замість себе» Єлисея,
сина Сафатового, Ілія кинув на нього свою милоть.
Єлисей «пішов за Іллею, та й служив йому» (3 Цар.
[у І. Огієнка 1 Цар.] 19:19–21).
Явлення ангела сплячому Ілії. Після винищення
поганських жерців Ілія втік від гніву цариці Ієзавелі
в пустелю. Заснувши під ялівцевим кущем, пророк
був розбуджений ангелом, який приніс йому їжу.
Підкріпившись, Ілія сорок днів і сорок ночей ішов до
гори Хорив, де йому явився Бог (3 Цар. [у І. Огієнка
1 Цар.] 19:5–8).
Перехід через Йордан. Підійшовши разом з Єлисеєм до Йордану, Ілія зняв з себе милоть і вдарив
нею по воді. Вода розступилася, і відкрився вільний
шлях на той берег (4 Цар. [у І. Огієнка 2 Цар.] 2:7–8).
Схоронність. Тотальна змитість фарбового
шару, часто до граф’ї. На німбах залишки срібла
та лаку (імітація позолоти). Залишки опуші сірого кольору. По правому та нижньому краях реставраційні
вставки левкасу й тонування.
Реставрація проводилася в 1944 і 1970 роках
у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була здогадно датована XVIII століттям і віднесена до північноросійських пам’яток. В. В. Кириченко,
уточнюючи атрибуцію, обмежував час створення
другою половиною XVIII століття. Н. Є. Мньова датувала ікону XVIII століттям і припускала можливість її українського походження, з чим були згодні
також Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова, які датували пам’ятку кінцем XVIII — початком XIX століття.
І. О. Іванова вважала її близькою до українських народних ікон XIX століття. Сумнів щодо українського походження ікони висловлювала Л. С. Міляєва.
Н. І. Комашко визначає її як взірець «низового бароко» та пов’язує з іконописними центрами Володимирської губернії (такими, наприклад, як Холуй чи
В’язники).
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 38.

огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова,
и камни, и прах, и поглотил воду» (3 Цар. 18:19–38).
Благословение Илией Елисея. Исполняя повеление Бога «помазать пророком вместо себя» Елисея,
сына Сафатова, Илия бросил на него свою милоть.
Елисей «пошел за Илией и стал служить ему» (3 Цар.
19:19–21).
Явление ангела спящему Илии. После истребления языческих жрецов Илия бежал от гнева царицы
Иезавели в пустыню. Заснувший под можжевеловым
кустом пророк был разбужен ангелом, принесшим
ему еду. Подкрепившись, Илия сорок дней и сорок
ночей шел до горы Хорив, где ему явился Бог (3 Цар.
19:5–8).
Переход через Иордан. Подойдя вместе с Елисеем к Иордану, Илия снял с себя милоть и ударил ею
по воде. Вода расступилась, и открылся свободный
путь на другой берег (4 Цар. 2:7–8).
Сохранность. Тотальная смытость красочного
слоя, часто до графьи. На нимбах остатки серебра
и лака (имитация позолоты). Остатки опуши серого
цвета. По правому и нижнему краям реставрационные вставки левкаса и тонировки.
Реставрация проводилась в 1944 и 1970 годах
в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
предположительно датирована XVIII веком и отнесена к северорусским памятникам. В. В. Кириченко,
уточняя атрибуцию, ограничивал время создания
второй половиной XVIII века. Н. Е. Мнёва датировала икону XVIII веком и предполагала возможность
ее украинского происхождения, с чем были согласны также Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова, датировавшие памятник концом XVIII — началом XIX века.
И. А. Иванова находила его близким к украинским
народным иконам XIX века. Сомнение в украинском
происхождении иконы высказывала Л. С. Миляева.
Н. И. Комашко определяет ее как пример «низового
барокко» и связывает с иконописными центрами Владимирской губернии (такими, к примеру, как Холуй
или Вязники).
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 38.
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46.
Різдво Богоматері
Кінець XVIII століття
Північ Росії
Дерево, темпера
85,5 × 64,5 × 3,5
Дошка липова без ковчега,
шпуги врізні зустрічні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-372

Рождество Богоматери
Конец XVIII века
Русский Север
Дерево, темпера
85,5 × 64,5 × 3,5
Доска липовая без ковчега,
шпонки врезные встречные.
Паволока, левкас.
Инв. Ж-372

Опис. Зліва на високому ложі сидить Анна в зеленому платті. Її голова та плечі вкриті білим платом, ноги закриті червоним покривалом. Ліва, трохи
піднята рука простерта в жесті бесіди в бік Іоакима,
який сидить справа на престолі, спираючись ногами на кругле підніжжя. Іоаким вдягнений у зелений хітон і жовтуватий гіматій, що лежить на його
колінах; у лівій руці в нього тонкий посох. Позаду
ложа стоїть стіл з частуваннями; за ним служниця,
яка підносить Анні невисоку посудину. Перед ложем
дві колінопреклонені служниці підтримують новонароджену Марію, покриту до пояса пеленою. Перед
ними невелика купель, приготована для купання немовляти. На другому плані деталі архітектури; над
ложем Анни балдахін з відтуленою запоною. Угорі
по центру в хмарному півколі напівфігура Саваофа,
благословляючого Анну. Тло й поля темно-зелені.
Написи. У німбах: ст/ая пр0ная анна , ст/ый iоакимъ .
Іконографія. «Різдво Богоматері» належить
до числа сюжетів, яких немає у Новому Заповіті. Літературними джерелами для його іконографії
послужили «Протоєвангеліє Якова», «Євангеліє
Псевдо-Матфея» та інші апокрифічні твори. У них
розповідається про чудесне народження Марії
від престарілого й безплідного подружжя Іоакима
та Анни (див. Кат. 33). Спершу на іконах цього
свята, встановленого у другій половині V століття,
зображувалися праведна Анна на ложі, служниці та сцена купання немовляти. З другої половини
XIII століття до композиції була включена фігура
праведного Іоакима, а в XV–XVI століттях додався
сюжет пещення батьками новонародженої Марії.
В іконографії ранніх ізводів праведна Анна, чиє
зображення більше від решти, напівлежить або сидить на високому ложі (прийнятий тип «різдва без
страждань»). Позаду неї — жінки з дарами, перед
нею — повивальна бабка та служниці, які омивають
немовля в купелі або вже підносять його матері.
У композиціях пізнішого часу з’являються додаткові
деталі: стіл, водоймище, птахи.
Схоронність. На іконі присутні залишки живопису XVII століття з пізнішими доповненнями та записами аж до XIX століття.
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The Nativity
of the Mother of God
Late C18th
North Russia
Wood, tempera. 85.5 × 64.5 × 3.5
Panel of linden wood with no
‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens. Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-372

Описание. Слева на высоком ложе сидит Анна
в зеленом платье. Ее голова и плечи покрыты белым
платом, ноги закрыты красным покрывалом. Левая,
приподнятая рука простерта в жесте беседы в сторону
Иоакима, который сидит справа на престоле, опираясь
ногами на круглое подножие. Иоаким облачен в зеленый хитон и желтоватый гиматий, лежащий на его коленях; в левой руке у него тонкий посох. Позади ложа
стоит стол с угощениями; за ним служанка, подносящая Анне невысокий сосуд. Перед ложем две коленопреклоненные служанки поддерживают новорожденную Марию, покрытую до пояса пеленой. Перед
ними небольшая купель, приготовленная для купания
младенца. На втором плане детали архитектуры; над
ложем Анны балдахин с приоткрытым пологом. Вверху
по центру в облачном полукруге полуфигура Саваофа,
благословляющего Анну. Фон и поля темно-зеленые.
Надписи. В нимбах: ст/ая пр0ная анна , ст/ый iоакимъ .
Иконография. «Рождество Богоматери» относится к числу сюжетов, отсутствующих в Новом Завете.
Литературными источниками для его иконографии
послужили «Протоевангелие Иакова», «Евангелие
Псевдо-Матфея» и другие апокрифические сочинения. В них повествуется о чудесном рождении Марии от престарелых и бесплодных супругов Иоакима и Анны (см. Кат. 33). Первоначально на иконах
этого праздника, установленного во второй половине
V века, изображались праведная Анна на ложе, служанки и сцена купания младенца. Со второй половины XIII века в композицию была включена фигура
праведного Иоакима, а в XV–XVI веках добавился
сюжет ласкания родителями новорожденной Марии.
В иконографии ранних изводов праведная Анна,
чье изображение крупнее других, полулежит или сидит на высоком ложе (принятый тип «рождества без
страданий»). Позади нее — жены с дарами, перед
ней — повивальная бабка и служанки, омывающие
младенца в купели или уже подносящие его матери.
В композициях более позднего времени появляются
дополнительные детали: стол, водоем, птицы.
Сохранность. На иконе присутствуют остатки живописи XVII века с позднейшими дополнениями и записями вплоть до XIX века.

Реставрація проводилась у 1969 році в ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
віднесена здогадно до XVIII століття. З таким датуванням погоджувалися Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова, які не виключали українського походження
пам’ятки. В. В. Кириченко обмежував датування першою половиною XVIII століття. На думку Г. Н. Логвина, ікона могла бути роботою львівського або волинського майстра XIX століття, який повторював більш
ранній зразок. Із можливістю волинського походження
пам’ятки погоджувалася також Л. С. Міляєва. С. І. Голубєв знаходив на іконі залишки живопису XVII століття, доповнені у XIX столітті. Н. І. Комашко охарактеризувала ікону як взірець «низового бароко».
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 36.

Реставрация проводилась в 1969 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена предположительно к XVIII веку. С такой датировкой соглашались Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова, не исключавшие украинского происхождения
памятника. В. В. Кириченко ограничивал датировку
первой половиной XVIII века. По мнению Г. Н. Логвина, икона могла быть работой львовского или волынского мастера XIX века, повторявшего более ранний
образец. С возможностью волынского происхождения
памятника соглашалась и Л. С. Миляева. С. И. Голубев находил на иконе остатки живописи XVII века, дополненные в XIX веке. Н. И. Комашко охарактеризовала икону как пример «низового барокко».
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 36.

47.
Свята Трійця;
Благовірні князі
Борис і Гліб, мучениця
Татіана;
Третє знайдення
глави Іоанна Предтечі
(тричастинна ікона)
1799 рік
Поволжя, Ярославль (?)
Дерево, темпера
31,8 × 25,5 × 1,3
Дошка без ковчега та шпуг,
левкас.
Інв. Ж-1903

Святая Троица;
Благоверные князья
Борис и Глеб, мученица
Татиана;
Третье обретение
главы Иоанна Предтечи
(трехчастная икона)
1799 год
Поволжье, Ярославль (?)
Дерево, темпера
31,8 × 25,5 × 1,3
Доска без ковчега и шпонок,
левкас.
Инв. Ж-1903

Опис. Середник розділений на три частини.
Верхню половину займає горизонтальна композиція «Свята Трійця (Гостинність Авраама)». Три ангели сидять за столом, на якому стоять три чаші.
У лівій руці у кожного з них білий посох. Права рука
ангела, зображеного справа, опущена в чашу; персти правих рук двох інших ангелів складені в жесті благословення. На ангелі, що сидить у центрі, темно-зелений гіматій і темно-червоний хітон
з темно-зеленим клавом на плечі. На тому, що сидить зліва, — червоний гіматій і темно-зелений хітон. Гіматій третього ангела темно-оливковий, хітон
червоний з оливковим клавом на лівому плечі. Поверхня стола біла. Сидіння золоті, підніжжя білясті.
Зліва від ангелів стоїть Авраам з блюдом у руках,
192

The Holy Trinity; The
Right-Believing Princes
Boris and Gleb, Tatiana
the Martyr; The Third
Finding of the Head of
John the Baptist (threepart icon)
1799
Volga region, Yaroslavl (?)
Wood, tempera
31.8 × 25.5 × 1,3
Panel with no ‘kovcheg’
or battens, gesso.
Inv. Ж-1903

Описание. Средник разделен на три части. Верхнюю половину занимает горизонтальная композиция
«Святая Троица (Гостеприимство Авраама)». Три
ангела сидят за столом, на котором стоят три чаши.
В левой руке у каждого из них белый посох. Правая
рука ангела, изображенного справа, опущена в чашу;
персты правых рук двух других ангелов сложены
в жесте благословения. На ангеле, сидящем в центре, темно-зеленый гиматий и темно-красный хитон
с темно-зеленым клавом на плече. На сидящем слева — красный гиматий и темно-зеленый хитон. Гиматий третьего ангела темно-оливковый, хитон красный
с оливковым клавом на левом плече. Поверхность
стола белая. Седалища золотые, подножия белесые.
Слева от ангелов стоит Авраам с блюдом в руках,

вдягнений у зелений гіматій і рожевий хітон із зеленим клавом на правому плечі. Справа від ангелів — Сарра з чашею, вбрана у червоний мафорій
та зеленувато-синю туніку. За ангелом, зображеним
у центрі, видно частину дерева, за Авраамом — рожевуваті палати, за Саррою — вохристу гору. Крила
ангелів, чаші на столі та посудини в руках Авраама
й Сарри — золоті.
У лівій нижній частині зображені святі благовірні
князі Борис та Гліб і мучениця Татіана. У правій руці
в кожного червоний восьмикінцевий хрест. У Бориса
та Гліба вінці. Борис вдягнений у шубу, криту голубувато-зеленою тканиною з квітковим візерунком, і рожевувато-червоний каптан із золотою облямівкою;
на ногах чорні чобітки. На Глібі — темно-зелена
орнаментована квітами шуба з відкидними рукавами, червонуватий каптан із золотою облямівкою,
червоно-коричневі чобітки. Мафорій Татіани червоний, спідня одежа синьо-зелена із золотою облямівкою, взуття червоне.
У правій нижній частині — «Третє знайдення
глави Іоанна Предтечі». Зліва стоїть монах з лопатою в руці, вдягнений у світло-коричневу рясу,
темно-оливкову мантію та чорний каптур. Справа
колінопреклонений монах тримає в руках знайдену
главу Іоанна. На ньому зелена ряса, темно-червона
мантія та чорний каптур. Удалині білі палати з червоними дахами.
Вохрення білильне по коричневому санкирю.
Пробіли одягу вохристо-жовті. Німби золоті. Тло
блакитне, позем коричнювато-зелений. Кожен сюжет відокремлений від полів золотою смугою й тонкою червоною лінією. Між собою вони розділені золотою смугою. Поля білясті. По краях ікони широка
смуга черньового орнаменту на золотій пі́дкладці.
Написи. На верхньому полі червоною фарбою:
W3БРА1ЗЪ ПРЕТ7ЫЯ ТРОIЦЫ . У німбі Авраама:
с/ авраамъ , у німбі Сарри: с/ сарра , над німбом Гліба:
с/ благо(в) кн/з гл[hбъ] , над німбом Бориса: с/ благо(в)
кн/з борисъ , над німбом Татіани: с/ мнц татiа1на , у правому
нижньому клеймі: третiе opбретенiе честныя глав1ы
ipанна прт0чевы , у німбі Іоанна: глава ipан1на прт0 .
На нижньому полі справа чорною фарбою: Написася
_αψчθго (1799. — Авт.) года .
Іконографія. «Свята Трійця» представлена
в іконографічному варіанті «Гостинність Авраама»,
в якому крім трьох ангелів, що сидять за столом, до
композиції включено зображення Авраама та Сарри, які прислуговують. Літературною основою сюжету є розповідь біблійної книги Буття про явлення
ветхозавітному праотцю Аврааму Бога під виглядом
«трьох мужів» (Бут. 18:1–11). Виявивши гостинність
до подорожніх, Авраам запропонував їм частування. Під час трапези один з мужів передрік бездітному Авраамові та його дружині Саррі «віку похилого»
народження довгожданого спадкоємця — Ісаака.
У православній традиції ця подія трактується як
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одетый в зеленый гиматий и розовый хитон с зеленым
клавом на правом плече. Справа от ангелов — Сарра
с чашей, одетая в красный мафорий и зеленоватосинюю тунику. За ангелом, изображенным в центре,
видна часть дерева, за Авраамом — розоватые палаты, за Саррой — охристая гора. Крылья ангелов,
чаши на столе и сосуды в руках Авраама и Сарры —
золотые.
В левой нижней части изображены святые благоверные князья Борис, Глеб и мученица Татиана. В правой руке у каждого красный восьмиконечный крест.
У Бориса и Глеба княжеские венцы. Борис облачен
в шубу, крытую голубовато-зеленой тканью с цветочным узором, и розовато-красный кафтан с золотым
окаймлением; на ногах черные сапожки. На Глебе —
темно-зеленая орнаментированная цветами шуба
с откидными рукавами, красноватый кафтан с золотым
окаймлением, красно-коричневые сапожки. Мафорий
Татианы красный, исподняя одежда сине-зеленая с золотым окаймлением, обувь красная.
В правой нижней части — «Третье обретение главы Иоанна Предтечи». Слева стоит монах с лопатой
в руке, одетый в светло-коричневую рясу, темнооливковую мантию и черный куколь. Справа коленопреклоненный монах держит в руках обретенную
главу Иоанна. На нем зеленая ряса, темно-красная
мантия и черный куколь. Вдали белые палаты с красными крышами.
Охрение белильное по коричневому санкирю. Пробела одежд охристо-желтые. Нимбы золотые. Фон
голубой, позем коричневато-зеленый. Каждый сюжет
отделен от полей золотой полосой и тонкой красной
линией. Между собой они разделены золотой полосой. Поля белесые. По краям иконы широкая полоса
черневого орнамента на золотой подложке.
Надписи. На верхнем поле красной краской:
W3БРА1ЗЪ ПРЕТ7ЫЯ ТРОIЦЫ . В нимбе Авраама:
с/ авраамъ , в нимбе Сарры: с/ сарра , над нимбом
Глеба: с/ благо(в) кн/з гл[hбъ] , над нимбом Бориса:
с/ благо(в) кн/з борисъ , над нимбом Татианы: с/ мнц
татiа1на , в правом нижнем клейме: третiе opбретенiе
честныя глав1ы ipанна прт0чевы , в нимбе Иоанна: глава
ipан1на прт0 . На нижнем поле справа черной краской:
Написася _αψчθго (1799. — Авт.) года .
Иконография. «Святая Троица» представлена
в иконографическом варианте «Гостеприимство Авраама», в котором помимо трех ангелов, сидящих
за столом, в композицию включено изображение прислуживающих Авраама и Сарры. Литературной основой сюжета послужило повествование библейской
книги Бытие о явлении ветхозаветному праотцу Аврааму Бога под видом «трех мужей» (Быт. 18:1–11).
Оказав путникам гостеприимство, Авраам предложил
им угощение. Во время трапезы один из мужей предрек бездетному Аврааму и его жене Сарре «в летах
преклонных» рождение долгожданного наследника — Исаака. В православной традиции это событие

одкровення Аврааму триіпостасного Бога в ангельскому образі. Про іконографію «Трійці» див.: Малицкий, 1928; Попов, Рындина, 1979, с. 309–311,
350–351; Вздорнов, 1981; Салтыков, 1984; Озолин,
1993; Бусева-Давыдова, 2003.
«Третє знайдення глави Іоанна Предтечі». Уперше глава Іоанна Предтечі була знайдена у IV столітті двома монахами в тому місці, де її окремо
від тіла закопала Іродіада після страти пророка
(див. Кат. 7). Однак святиня дісталася гончареві
з Емеси, а потім стала надбанням монаха-аріанина
Євстафія, який знову закопав реліквію, коли його
почали переслідувати за єресь. Удруге місце схованої глави було відкрито емеському ігуменові Маркелу в середині V століття. Третє знайдення глави, як
оповідає Мінологій Василія II, сталося у IX столітті
у Команах, куди вона потрапила з Емеси. Урочисто перенесена до Константинополя глава Іоанна
Предтечі стала однією з уславлених святинь візантійської столиці. Хоч клеймо ікони і має напис «Третє знайдення глави Іоанна Предтечі», іконографічно
воно відповідає радше Першому та Другому знайденням. Про іконографію трикратного знайдення
глави Іоанна Предтечі з зазначенням літератури
див.: Шалина, 2003.
Мучениця Татіана (III століття) була дочкою багатого римлянина й отримала християнське виховання. Досягнувши повноліття, вона відмовилася
від подружнього життя й була призначена дияконисою Римської церкви. Татіана доглядала хворих,
відвідувала в’язниці й допомагала незаможним.
При імператорі Александрі Севері, який царював
у 222-235 роках, за сповідання Христа вона прийняла муки від римського градоправителя Ульпіана
й була обезглавлена разом зі своїм батьком.
Про благовірних князів Бориса та Гліба див. Кат. 1.
Схоронність. Ікона розламана надвоє по горизонталі на рівні ніг фігур верхнього клейма. Через
нижні клейма проходить горизонтальна наскрізна
тріщина зі слідами грубої склейки. Значні втрати
фарбового шару з левкасом зліва біля тріщини,
уздовж розлому та вздовж нижнього краю дошки.
У торцях дошки та на звороті численні отвори, пророблені жуком-точильником.
Реставрація проводилася 2006 року в Центрі
наукової реставрації та експертизи Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Надходження. У 1995 році за актом передання
культурних цінностей, вилучених митними органами
України в 1991–1993 роках.
Атрибуція. На думку Л. С. Міляєвої, ікона могла
бути створена в одній з московських майстерень.
Н. І. Комашко пов’язує її з художньою культурою Поволжя (Ярославля).
Література. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.

трактуется как откровение Аврааму триипостасного
Бога в ангельском образе. Об иконографии «Троицы»
см.: Малицкий, 1928; Попов, Рындина, 1979, с. 309–
311, 350–351; Вздорнов, 1981; Салтыков, 1984; Озолин, 1993; Бусева-Давыдова, 2003.
«Третье обретение главы Иоанна Предтечи».
Первый раз глава Иоанна Предтечи была обретена
в IV веке двумя монахами в том месте, где ее отдельно от тела зарыла Иродиада после казни пророка
(см. Кат. 7). Однако святыня досталась горшечнику из
Эмессы, а затем стала достоянием монаха-арианина
Евстафия, вновь зарывшего реликвию, когда его начали преследовать за ересь. Второй раз место спрятанной главы было открыто эмесскому игумену Маркелу в середине V века. Третье обретение главы, как
повествует Минологий Василия II, произошло в IX веке
в Команах, куда она попала из Эмессы. Торжественно
пересенная в Константинополь глава Иоанна Предтечи стала одной из прославленных святынь византийской столицы. Хотя на клейме иконы и есть надпись «Третье обретение главы Иоанна Предтечи»,
иконографически оно соответствует скорее Первому
и Второму обретениям. Об иконографии троекратного
обретения главы Иоанна Предтечи с указанием литературы см.: Шалина, 2003.
Мученица Татиана (III век) была дочерью богатого римлянина и получила христианское воспитание. Достигнув совершеннолетия, она отказалась
от супружеской жизни и была назначена диаконисой Римской церкви. Татиана ухаживала за больными, посещала темницы и помогала неимущим. При
императоре Александре Севере, царствовавшем
в 222-235 годах, за исповедание Христа она приняла мучения от римского градоправителя Ульпиана
и была обезглавлена вместе со своим отцом.
О благоверных князьях Борисе и Глебе см. Кат. 1.
Сохранность. Икона разломана надвое по горизонтали на уровне ног фигур верхнего клейма. Через
нижние клейма проходит горизонтальная сквозная
трещина со следами грубой склейки. Крупные утраты
красочного слоя с левкасом слева у трещины, вдоль
разлома и вдоль нижнего края доски. В торцах доски
и на обороте многочисленные отверстия, проделанные жуком-точильщиком.
Реставрация проводилась в 2006 году в Центре
научной реставрации и экспертизы Национального
Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Поступление. В 1995 году по акту передачи культурных ценностей, изъятых таможенными органами
Украины в 1991–1993 годах.
Атрибуция. По мнению Л. С. Миляевой, икона
могла быть создана в одной из московских мастерских. Н. И. Комашко связывает ее с художественной
культурой Поволжья (Ярославля).
Литература. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.
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48.
Введення до храму
Пресвятої Богородиці
Кінець XVIII —
початок XIX століття
Київ
Дерево, олія. 33,5 × 26,5 × 1,8
Дошка без ковчега, левкас;
шпуги врізні зустрічні; тильний бік
пофарбований зеленою фарбою.
Інв. Ж-367

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Конец XVIII — начало XIX века
Киев
Дерево, масло. 33,5 × 26,5 × 1,8
Доска без ковчега, левкас;
шпонки врезные встречные;
тыльная сторона окрашена
зеленой краской.
Инв. Ж-367

Опис. Усередині храму на узвишші, до якого ведуть три напівкруглі сходини, стоїть, повернувшись
напівобертом вправо, Захарія в одязі ветхозавітного
первосвященника: довгому подирі, короткому ефоді
з наперсником (нагрудником) і високому головному
уборі — кидарі, незвичайна форма котрого, очевидно, скопійована із західноєвропейської гравюри.
До нього піднімається маленька Марія, простягаючи
вгору руки та роблячи енергійний крок з другої сходини на третю. Захарія дивиться на Марію і зустрічає Її жестом простягнутих рук (пальці лівої руки Захарії та правої руки Марії стикаються). При цьому він
не нахиляється, зберігаючи рівне положення тіла.
Унизу, біля сходин, стоять батьки Марії: біля правого краю ікони — Анна, яка приклала праву руку до
грудей і дивиться на первосвященника; позаду Марії — Іоаким з посохом у правій руці, який торкається лівою рукою спини Доньки й опустив на Неї очі.
За Іоакимом та Анною стоять сім дів з непокритими
головами, які співають. Біля лівого краю ікони стоїть
на узвишші разом з Захарією юний служитель храму
зі свічею (?) у правій руці та розкритою книгою у лівій. Між ним і первосвященником на другому плані
зображено простір — Святая Святих — зі столом,
на якому стоїть ковчег з двома херувимами на кришці, а за ним на вершині трьох сходин — дві вузькі скрижалі Завіту з римськими цифрами від I до X.
З елементів архітектури на другому плані показані
три виті колони, з’єднані арками, два вузьких вікна
та широкий напівкруглий вхід до храму. Німби Марії,
Захарії, Анни та Іоакима зображені у вигляді тонких
радіальних променів. По краях ікони намальована
рамка з орнаментальними прикрасами в кутах.
Написи. Назва ікони написана на сходах, якими піднімається Марія: на верхній сходинці — воведе2нiе. , на середній — въхра4мъ. , на нижній — пре7втiя
бо2гома5тере. . На звороті під шпугою напис: Грецьке
мал. . (малярство).
Іконографія. Див. Кат. 32.
Схоронність. Основа злегка деформована.
Вертикальна тріщина (20 см). Повсюдно середні
та дрібні втрати фарбового шару.
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The Entry of the Most
Holy Mother of God into
the Temple
Late C18th or C19th
Kyiv
Wood, oil. 33.5 × 26.5 × 1.8
Panel with no ‘kovcheg’, gesso;
latitudinal cut-in battens; reverse
side painted green.
Inv. Ж-367

Описание. Внутри храма на возвышении, к которому ведут три полукруглые ступени, стоит, повернувшись вполоборота вправо, Захария в одежде ветхозаветного первосвященника: длинном подире, коротком
ефоде с наперсником (нагрудником) и высоком головном уборе — кидаре, необычная форма которого,
очевидно, скопирована с западноевропейской гравюры. К нему поднимается маленькая Мария, простирая
вверх руки и делая энергичный шаг со второй ступени
на третью. Захария смотрит на Марию и встречает Ее
жестом протянутых рук (пальцы левой руки Захарии
и правой руки Марии соприкасаются). При этом он
не наклоняется и сохраняет ровное положение тела.
Внизу, у ступеней, стоят родители Марии: у правого
края иконы — Анна, приложившая правую руку к груди
и взирающая на первосвященника; позади Марии —
Иоаким с посохом в правой руке, касающийся левой
рукой спины Дочери, и опустивший на Нее глаза.
За Иоакимом и Анной стоят семь поющих дев с непокрытыми головами. У левого края иконы стоит на возвышении вместе с Захарией юный служитель храма
со свечой (?) в правой руке и раскрытой книгой в левой. Между ним и первосвященником на втором плане изображено пространство — Святая Святых — со
столом, на котором стоит ковчег с двумя херувимами
на крышке, а за ним на вершине трех ступеней — две
узкие скрижали Завета с римскими цифрами от I до X.
Из элементов архитектуры на втором плане показаны три витые колонны, соединенные арками, два узких окна и широкий полукруглый вход в храм. Нимбы
Марии, Захарии, Анны и Иоакима изображены в виде
тонких радиальных лучей. По краям иконы нарисована рамка с орнаментальными украшениями в углах.
Надписи. Название иконы написано на ступенях,
по которым поднимается Мария: на верхней ступени — воведе2нiе. , на средней — въхра4мъ. , на нижней —
пре7втiя бо2гома5тере. . На обороте под шпонкой надпись:
Грецьке мал. (малярство).
Иконография. См. Кат. 32.
Сохранность. Основа слегка деформирована.
Вертикальная трещина (20 см). Повсеместно средние и мелкие утраты красочного слоя.

Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була датована кінцем XVIII — початком XIX століття. Л. С. Міляєва вважала, що вона могла бути створена у майстерні Києво-Печерської лаври в середині XVIII століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
бачили у ній твір західноукраїнського майстра кінця
XVIII — початку XIX століття. І. О. Іванова датувала ікону 30–40-ми роками XIX століття, а В. В. Кириченко — серединою XIX століття. Пам’ятка має
ряд стилістичних аналогів (ікони з зібрання НХМУ,
Києво-Печерського заповідника), що дозволяє
пов’язати її походження з Києвом.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 38.

Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была датирована концом XVIII — началом XIX века.
Л. С. Миляева считала, что она могла быть создана
в мастерской Киево-Печерской лавры в середине
XVIII века. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова видели
в ней произведение западноукраинского мастера
конца XVIII — начала XIX века. И. А. Иванова датировала икону 30–40-ми годами XIX века, а В. В. Кириченко — серединой XIX века. Памятник имеет ряд
стилистических аналогов (иконы из собрания НХМУ,
Киево-Печерского заповедника), позволяющих связать его происхождение с Киевом.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 38.

49.
Обмивання ніг
Кінець XVIII —
початок XIX століття
Київ
Дерево, олія. 37 × 27,5 × 2
Дошка без ковчега, шпуги торцеві
врізні. Паволоки та левкасу немає.
Інв. Ж-377

Омовение ног
Конец XVIII — начало XIX века
Киев
Дерево, масло. 37 × 27,5 × 2
Доска без ковчега, шпонки
торцовые врезные. Паволока
и левкас отсутствуют.
Инв. Ж-377

Опис. У центрі ікони на передньому плані —
колінопреклонений Христос у червоному хітоні
та пов’язаному навколо пояса оливковому гіматії.
На підлозі перед Ним — кругла посудина, над якою
зображений з похиленою головою та хрестоподібно
складеними на грудях руками апостол Петро тримає
оголену до коліна праву ногу. Витираючи її, Христос
дивиться на Петра. На другому плані за Христом
і Петром стоять решта одинадцять апостолів. Крайній зліва — Іоанн з кухлем в опущеній правій руці;
трохи піднятою лівою рукою він показує в бік Іуди,
який стоїть позаду. Між Іоанном та Іудою зображені: Яків Зеведеїв, Яків Алфеїв і Фома. Позаду Петра стоять: Матфей, Симон Зилот, Фаддей, Филип,
Андрій та Варфоломій. Іуда виділяється відсутністю
в напису біля його імені скорочення «с. ап.» (святий апостол), яке є в решти учнів. Німб Христа —
у вигляді сяйва з тонких прямих і хвилястих золотих
променів, що чергуються. У апостолів німбів немає.
Пробіли одягу золоті. Зліва в глибині сцени видно
край накритого столу з чашею, тільцем (?) на блюді, просфорами на тарілках, ножами та двозубими
виделками. Над столом — масивна завіса з золотою бахромою. Справа та лівіше від центру — дві
198

The Washing of the Feet
Late C18th or early C19th
Kyiv
Wood, oil. 37 × 27.5 × 2
Panel with no ‘kovcheg’, cut-in
block battens. No pavoloka or
gesso.
Inv. Ж-377

Описание. В центре иконы на переднем плане — коленопреклоненный Христос в красном хитоне и повязанном вокруг пояса оливковом гиматии.
На полу перед Ним — круглый сосуд, над которым
изображенный со склоненной головой и крестообразно сложенными на груди руками апостол Петр держит
обнаженную до колена правую ногу. На втором плане за Христом и Петром стоят остальные одиннадцать апостолов. Крайний слева — Иоанн с кувшином
в опущенной правой руке; приподнятой левой рукой
он указывает в сторону стоящего позади Иуды. Между Иоанном и Иудой изображены: Иаков Зеведеев,
Иаков Алфеев и Фома. Позади Петра стоят: Матфей,
Симон Зилот, Фаддей, Филипп, Андрей и Варфоломей. Иуда выделяется отсутствием в надписи возле его имени сокращения «с. ап.» (святой апостол),
которое имеется у остальных учеников. Нимб Христа — в виде сияния из тонких чередующихся прямых и волнистых золотых лучей. У апостолов нимбов
нет. Пробела одежд золотые. Слева в глубине сцены виден край накрытого стола с чашей, тельцом (?)
на блюде, просфорами на тарелках, ножами и двузубыми вилками. Над столом — массивный занавес
с золотой бахромой. Справа и левее центра — две

чотиригранні, розширені догори колони, між якими
зображена лампада, що звисає зі стелі. По краях
ікони намальована орнаментальна золота рамка
з рослинними мотивами. Ікона виконана в реалістичній манері.
Написи білильні. У лівому верхньому куті на тлі
завіси: qмове1нlе ногъ и та1йная ве1черя . По боках від
голови Христа: IС~ ХС~ . Над головами апостолів надписані їхні імена: с/: ап7 Iwа1ннъ. с/: ап7 Iа1ковъ. зев[еде1]
о/ с/: ап7 Iа1коъ, алфе1wъ. с/ ап7 fома2: lu1да с/: ап7: ан0ре1: с/: ап7:
варfоломе1й с/: ап7: фили1п: с/: ап7: фаде1й с/ ап7 си1мно: с/ ап7
пе1тр: с/ ап7 матfе1и . На звороті ікони напис олівцем:
Флоров. мон.
Іконографія. Представлений сюжет відсилає
до Євангелія від Іоанна (Ін. 13:4–15), де детальний
опис Тайної Вечері доповнений епізодом обмивання
ніг — останнього уроку смирення та любові, даного
Христом своїм учням. Перед пасхальною трапезою
Ісус, знявши верхній одяг і підперезавшись рушником, узяв посудину з водою та обмив ноги апостолам. На запитання здивованого Петра: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?» Він відповів: «То Я вам
приклада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив».
Відомі три основних композиційних типи цього сюжету. В одному з них Христос зображується стоячим
поруч з Петром, босі ноги якого опущені в широку
посудину. У другому варіанті Христос миє та витирає рушником ноги Петра. У третьому — однією рукою Він обмиває ноги Петра, а другою жестикулює,
ніби звертаючись до нього з дорученням. У пам’ятках давньоруської традиції дванадцять апостолів
розташовуються зазвичай у два ряди, сидячи на лавах; Христос, який стоїть перед ними, витирає ногу
Петрові, котрий жестом висловлює своє здивування. У даній іконі свобода композиційної побудови
свідчить про вплив західноєвропейського живопису.
Схоронність. Незначна деформація дошки. Повсюдні кракелюр і потертості фарбового шару. Місцями розкладання і подряпини покривного шару.
Потертості золота на орнаментальній рамці та одязі. На нижній частині хітона, що прикриває ліву ногу
апостола Петра, невелика втрата фарбового шару
до основи.
Походження не встановлене. Судячи з напису
на звороті, перед надходженням до «Всеукраїнського музейного містечка» ікона могла знаходитися у Флорівському (Свято-Вознесенському Флорівському) жіночому монастирі Києва — єдиному
на території Російської імперії, присвяченому святим мученикам Флору та Лавру.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була датована другою половиною XVIII століття.
На думку В. В. Кириченка, вона могла бути створена наприкінці XVIII — на початку XIX століття.
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четырехгранные, расширяющиеся кверху колонны,
между которыми изображена свисающая с потолка
лампада. По краям иконы нарисована орнаментальная золотая рамка с растительными мотивами. Икона
выполнена в реалистической манере.
Надписи белильные. В левом верхнем углу
на фоне занавеса: qмове1нlе ногъ и та1йная ве1черя .
По сторонам головы Христа: IС~ ХС~ . Над головами
апостолов надписаны их имена: с/: ап7 Iwа1ннъ. с/: ап7
Iа1ковъ. зев[еде1]о/ с/: ап7 Iа1коъ, алфе1wъ. с/ ап7 fома2: lu1да с/:
ап7: ан0ре1: с/: ап7: варfоломе1й с/: ап7: фили1п: с/: ап7: фаде1й с/ ап7
си1мно: с/ ап7 пе1тр: с/ ап7 матfе1и . На обороте иконы надпись карандашом: Флоров. мон.
Иконография. Представленный сюжет отсылает
к Евангелию от Иоанна (Ин. 13:4–15), где подробное
описание Тайной Вечери дополнено эпизодом омовения ног — последнего урока смирения и любви, преподанного Христом своим ученикам. Перед пасхальной
трапезой Иисус, сняв верхнюю одежду и подпоясавшись полотенцем, взял сосуд с водой и омыл ноги апостолам. На вопрос удивленного Петра: «Господи! Тебе
ли умывать мои ноги?» Он ответил: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Известны три основных композиционных типа этого сюжета. В одном из них Христос изображается стоящим
рядом с Петром, босые ноги которого опущены в широкий сосуд. Во втором варианте Христос моет и вытирает полотенцем ноги Петра. В третьем — одной
рукой Он омывает ноги Петра, а другой жестикулирует,
будто обращаясь к нему с поручением. В памятниках
древнерусской традиции двенадцать апостолов располагаются обычно в два ряда, сидящими на скамьях;
стоящий перед ними Христос вытирает ногу Петру, который жестом выражает свое недоумение. В данной
иконе свобода композиционного построения свидетельствует о влиянии западноевропейской живописи.
Сохранность. Незначительная деформация доски. Повсеместно кракелюр и потертости красочного
слоя. Местами разложение и царапины покровного
слоя. Потертости золота на орнаментальной рамке
и разделках одежд. На нижней части хитона, прикрывающей левую ногу апостола Петра, небольшая утрата красочного слоя до основы.
Происхождение не установлено. Судя по надписи на обороте, до поступления во «Всеукраинский
музейный городок» икона могла находиться во Флоровском (Свято-Вознесенском Флоровском) женском
монастыре Киева — единственном на территории
Российской империи, посвященном святым мученикам Флору и Лавру.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
датирована второй половиной XVIII века. По мнению В. В. Кириченко, она могла быть создана в конце XVIII — начале XIX века. С такой датировкой

З таким датуванням погоджувалася Л. С. Міляєва,
припускаючи можливість українського походження
ікони. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова бачили у ній
типовий взірець українського іконопису 80-х років
XIX століття. Пам’ятка пов’язана з художньою культурою Києва, що підтверджує і її походження.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 40.

соглашалась Л. С. Миляева, допуская возможность
украинского происхождения иконы. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова видели в ней типичный образец
украинской иконописи 80-х годов XIX века. Памятник
связан с художественной культурой Киева, что подтверждает и его происхождение.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 40.

50.
Усікновіння глави
Іоанна Предтечі
Кінець XVIIІ —
початок XIX століття
Дерево, темпера
13,5 × 10,7 × 1,3
Дошка без шпуг і ковчега.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-1835

Усекновение главы
Иоанна Предтечи
Конец XVIIІ —
начало XIX века
Дерево, темпера
13,5 × 10,7 × 1,3
Доска без шпонок и ковчега.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-1835

Опис. Композиція ікони поєднує два епізоди:
страту Іоанна Предтечі та підношення відтятої глави Саломії. Зліва Іоанн у темній волосяниці стоїть,
низько схилившись, з оголеними до ліктів зв’язаними руками. За його спиною кат у червоній сорочці
та білих штанах тримає занесений меч. Біля ніг
Іоанна Предтечі лежить його обезглавлене тіло.
Справа — палацова споруда з аркою. В арці стоїть
Саломія, якій кат підносить на блюді главу Іоанна.
Угорі напівфігура двоперстно благословляючого Саваофа. Німби золоті. Поля вохристі. Опуш червона.
Написи. На тлі неба напис, який важко прочитати. По боках від голови Саваофа: гд7ь саваw1fъ .
Іконографія. Див. Кат. 7. В іконі використаний
варіант композиції «Усікновіння», що часто зустрічається у творах пізнього періоду, — з додатковою
сценою передання катом відтятої глави пророка
Саломії, яка просила про це царя Ірода з намови
матері (Мф. 14:10–11; Мк. 6:27–28). «Дочка Іродіади», що танцювала перед гостями царя, у Євангеліях не названа Саломією. Історичні відомості про її
ім’я церковне передання запозичило з «Юдейських
старожитностей» (кн. XVIII, гл. V, § 4) Йосипа Флавія
(бл. 37 — бл. 100).
Схоронність. Повсюдні потертість фарбового
шару та діагональний кракелюр. Значні втрати фарбового шару та ґрунту до основи у лівому нижньому,
правому та лівому верхніх кутах. У лівому верхньому куті патьок невстановленої речовини коричнюватого кольору. Зворотний бік і торці пофарбовані.
Надходження. У 1981 році за рішенням суду
з митниці м. Борисполя.

The Beheading of
St John the Baptist
Late C18th or early C19th
Wood, tempera
13.5 × 10.7 × 1.3
Panel with no battens
or ‘kovcheg’.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-1835

Описание. Композиция иконы объединяет два эпизода: казнь Иоанна Предтечи и поднесение отсеченной
главы Саломее. Слева Иоанн в темной власянице стоит, низко наклонившись, с обнаженными до локтя связанными руками. За его спиной палач в красной рубахе
и белых штанах держит занесенный меч. У ног Иоанна
Предтечи лежит его обезглавленное тело. Справа —
дворцовое сооружение с аркой. В арке стоит Саломея,
которой палач подносит на блюде главу Иоанна. Вверху полуфигура двуперстно благословляющего Саваофа. Нимбы золотые. Поля охристые. Опушь красная.
Надписи. На фоне неба трудноразличимая надпись. По бокам главы Саваофа: гд7ь саваw1fъ .
Иконография. См. Кат. 7. В иконе использован
часто встречающийся в произведениях позднего периода вариант композиции «Усекновения» с дополнительной сценой передачи палачом отсеченной главы пророка Саломее, просившей об этом царя Ирода
по наущению матери (Мф. 14:10–11; Мк. 6:27–28).
Плясавшая перед гостями царя «дочь Иродиады»
в Евангелиях не называется Саломеей. Исторические сведения о ее имени церковное предание заимствовало из «Иудейских древностей» (кн. XVIII, гл. V,
§ 4) Иосифа Флавия (ок. 37 — ок. 100).
Сохранность. Повсеместно потертость красочного слоя и диагональный кракелюр. Крупные утраты
красочного слоя и грунта до основы в левом нижнем,
правом и левом верхних углах. В левом верхнем углу
потек неустановленного вещества коричневатого цвета. Оборотная сторона и торцы окрашены.
Поступление. В 1981 году по решению суда из таможни г. Борисполя.
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Атрибуція. На думку Н. Г. Бекеньової та Н. В. Розанової, ікона може бути датована XIX століттям.
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 180; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.

Атрибуция. По мнению Н. Г. Бекеневой и Н. В. Розановой, икона может быть датирована XIX веком.
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 180; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.

51.
Деісус (Седмиця),
з припадаючими
преподобними Макарієм
Жовтоводським
та Андроником
Московським
Початок XIX століття
Стародуб’я або Новозибків
Дерево, темпера
80,5 × 64,5 × 3,5
Дошка без ковчега, шпуги:
дві врізні зустрічні профільовані та дві торцеві врізні дубові
нові. Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-386

Деисус (Седмица),
с припадающими
преподобными Макарием
Желтоводским
и Андроником Московским

Deёsis (Sedmitsa),
with Venerable Makary
of Zholtye Vody and
Andronik of Moscow in
adoratio

Начало XIX века
Стародубье или Новозыбков
Дерево, темпера
80,5 × 64,5 × 3,5
Доска без ковчега, шпонки: две
врезные встречные профилированные и две торцовые врезные
дубовые новые. Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-386

Early C19th
Starodubie or Novozybkov
Wood, tempera
80.5 × 64.5 × 3.5
Panel with no ‘kovcheg’,
battens: two cut-in latitudinal
and two new cut-in oaken
block battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-386

Опис. У центрі фронтальне на повній зріст зображення Христа, який сидить на престолі. Він вдягнений у рожевий хітон із зеленим клавом на правому
плечі та зелений із золотими пробілами гіматій, що
повністю закриває ліву руку та праву ногу. Права
рука перед грудьми з жестом двоперстного благословення; ліва притримує згори розкрите Євангеліє,
що спирається на коліно Христа. Босі ноги покояться
на овальному підніжжі; права нога висунута вперед.
Престол фігурний різьблений, золочений з високою
спинкою та подушкою на сидінні. По боках від престолу Христові предстоять Богоматір та Іоанн Предтеча с розгорнутими сувоями в лівих руках. Пальці
правої руки Іоанна складені у двоперстя, права рука
Богоматері перед грудьми у молитовному жесті.
На Богоматері рожевуватий мафорій та зелений хітон. На Іоанні Предтечі зелений гіматій, перекинутий
через праве плече, та рожевувата волосяниця, що
залишає відкритою ліву руку до ліктя. За престолом
стоять, схиливши голови, звернені до Христа архангели Михаїл (зліва) та Гавриїл (справа); на зерцалах у їхніх руках ініціали Христа: IС~ ХС~ . По боках
від архангелів — апостол Іоанн Богослов (зліва)
і святитель Іоанн Златоуст (справа) з Євангеліями
в руках. Вище — апостоли Петро (зліва) та Павел
(справа), німби яких частково закривають верхнє
поле ікони. До ніг Христа припадають преподобні
Макарій Жовтоводський, який преклонив коліна й

Описание. В центре фронтальное в полный рост
изображение восседающего на престоле Христа. Он
облачен в розовый хитон с зеленым клавом на правом плече и зеленый с золотыми пробелами гиматий,
полностью закрывающий левую руку и правую ногу.
Правая рука перед грудью с жестом двуперстного благословения; левая придерживает сверху раскрытое
Евангелие, опирающееся на колено Христа. Босые
ноги покоятся на овальном подножии; правая нога
выдвинута вперед. Престол фигурный резной, золоченый с высокой спинкой и подушкой на сидении.
По сторонам престола Христу предстоят Богоматерь
и Иоанн Предтеча с развернутыми свитками в левых
руках. Пальцы правой руки Иоанна сложены в двуперстие, правая рука Богоматери перед грудью с молитвенным жестом. На Богоматери розоватый мафорий
и зеленый хитон. На Иоанне Предтече зеленый гиматий, переброшенный через правое плечо, и розоватая власяница, оставляющая открытой левую руку до
локтя. За престолом стоят, склонив головы, обращенные ко Христу архангелы Михаил (слева) и Гавриил
(справа); на зерцалах в их руках инициалы Христа:
IС~ ХС~ . По сторонам от архангелов — апостол Иоанн
Богослов (слева) и святитель Иоанн Златоуст (справа)
с Евангелиями в руках. Выше — апостолы Петр (слева) и Павел (справа), нимбы которых частично закрывают верхнее поле иконы. К ногам Христа припадают
преподобные Макарий Желтоводский, преклонивший
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дивиться на Спасителя, молитовно простягаючи до
Нього руку, та Андроник, який схилився у земному
поклоні, не торкаючись головою землі й поклавши
руки на край мантії. Угорі по центру зменшена поясна фігура благословляючого Саваофа с державою
в руці. Його зображення внизу обрамлене хмарним півколом, а зверху — лопатево-кільоподібною
арочкою. Німб Саваофа з восьмикінцевим сяйвом
усередині. Між Саваофом і Христом у невеликому колі — Святий Дух у вигляді голуба. Вохрення
виконано по сірувато-оливковому санкирю. Тло
темно-синє, поля світло-коричневі. Замість ковчега
двоколірна червоно-біла смуга. Опуш триколірна —
червоно-синьо-біла. Німби — сусальне золото.
Написи. По боках від Саваофа: гд/ь саваwfъ .
На розкритому Євангелії у два стовпці: прiидhте ко
мнh вси труждающiисa l1w4бремененiи а3зъ покоювы возмите и4го2 мое насебе и3наY3читеся tмене a3ко кротокъ e4смъ
исмирен срц0емъ lo4брящите (Мф. 11:28). На сувої Богоматері: Вл0ко многомилостиве Гдi7и lс/е хр7те сн/е мои бже
мои q4слыши мл/тву мт/ере своеa молaщуюсa за родъ
хр7тиaнскии . На сувої Іоанна Предтечі: а3зъ видехъ
исвидетелт7вовахъ w4немъ се1й а3гнецъ бж/iи вземлaй грехи2
всего мира покайтесa (Ін. 1:29).
На звороті: Сiя свята1я ико1на o4бновлена2 q4се1рдiемъ
вита1лiя никола1евича фалько1вскаго; wбновля1лъ иконопи1се
васи1лiй денисьевичь щетининъ в 1892 годY3о, въго1родh
Новозыбковh.
Іконографія.
Про
Деісуси
«Седмиці»
див. Кат. 30. У даному разі суботі відповідають
зображення преподобних Макарія та Андроника.
Преподобний Макарій Жовтоводський (1349–
1444) — уродженець Нижнього Новгорода. Дванадцятирічним вступив до Нижегородського Печерського монастиря. За волею місцевого князя заснував
обитель в урочищі Жовті Води. Після набігу казанських татар разом з місцевими мешканцями забраний у полон, де був з честю прийнятий ординським
ханом і невдовзі звільнений разом з рештою бранців. По дорозі на батьківщину він заснував інший
монастир при впадінні ріки Унжи у Волгу (Костромська обл.), де й помер. З ім’ям Макарія пов’язане
створення у керженських лісах знаменитого Олонецького скиту, який став згодом одним з найкрупніших старообрядницьких монастирів нижегородського краю та відіграв помітну роль в історії церковного
розколу XVII століття.
Преподобний Андроник (пом. 1395) — учень
Сергія Радонезького. На прохання московського митрополита Алексія був відправлений преподобним
Сергієм з Троїцької лаври до Москви, щоб очолити новозаснований Спаський монастир, названий
згодом Спасо-Андрониковим. Вибір припадаючих
святих, імовірно, зумовлений патрональним характером ікони.
Схоронність. Дошка злегка деформована.
Німби перекладені сусальним золотом. На гіматії
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колени и взирающий на Спасителя, молитвенно обращая к Нему руку, и Андроник, который склонился в земном поклоне, не касаясь головой земли и положив руки
на край мантии. Вверху по центру уменьшенная поясная фигура благословляющего Саваофа с державой
в руке. Его изображение внизу обрамлено облачным
полукругом, а сверху — лопастно-килевидной арочкой. Нимб Саваофа с восьмиконечным сиянием внутри. Между Саваофом и Христом в небольшом кружочке Святой Дух в виде голубя. Охрение выполнено
по серовато-оливковому санкирю. Фон темно-синий,
поля светло-коричневые. Вместо ковчега двухцветная
красно-белая полоса. Опушь трехцветная — красносине-белая. Нимбы — сусальное золото.
Надписи. По сторонам от Саваофа: гд/ь саваwfъ .
На раскрытом Евангелии в два столбца: прiидhте ко
мнh вси труждающiисa l1w4бремененiи а3зъ покоювы возмите и4го2 мое насебе и3наY3читеся tмене a3ко кротокъ e4смъ
исмирен срц0емъ lo4брящите (Мф. 11:28). На свитке Богоматери: Вл0ко многомилостиве Гдi7и lс/е хр7те сн/е мои бже
мои q4слыши мл/тву мт/ере своеa молaщуюсa за родъ
хр7тиaнскии .На свитке Иоанна Предтечи: а3зъ видехъ
исвидетелт7вовахъ w4немъ се1й а3гнецъ бж/iи вземлaй грехи2
всего мира покайтесa (Ин. 1:29).
На обороте: Сiя свята1я ико1на o4бновлена2 q4се1рдiемъ
вита1лiя никола1евича фалько1вскаго; wбновля1лъ иконопи1се
васи1лiй денисьевичь щетининъ в 1892 годY3о, въго1родh
Новозыбковh.
Иконография.
О
Деисусах
«Седмицах»
см. Кат. 30. В данном случае субботе соответствуют
изображения преподобных Макария и Андроника.
Преподобный Макарий Желтоводский (1349–
1444) — уроженец Нижнего Новгорода, поступивший в 12 лет в Нижегородский Печерский монастырь. По воле местного князя основал обитель
в урочище Желтые Воды. После набега казанских
татар вместе с местными жителями уведен в плен,
где был с честью принят ордынским ханом и вскоре
освобожден с остальными пленниками. По дороге
на родину он основал второй монастырь при впадении реки Унжи в Волгу (Костромская обл.), где
и скончался. С именем Макария связано создание
в керженских лесах знаменитого Олонецкого скита,
ставшего со временем одним из крупнейших старообрядческих монастырей нижегородского края
и сыгравшего заметную роль в истории церковного
раскола XVII века.
Преподобный Андроник (ум. 1395) — ученик Сергия Радонежского. По просьбе московского митрополита Алексия был направлен преподобным Сергием из Троицкой лавры в Москву для возглавления
новооснованного Спасского монастыря, названного
позднее Спасо-Андрониковым. Выбор припадающих
святых, вероятно, обусловлен патрональным характером иконы.
Сохранность. Доска слегка деформирована.
Нимбы переложены сусальным золотом. На гиматии

Христа на рівні лівого коліна проглядаються підкладковий шар синього кольору та граф’я. На німбі
архангела Михаїла у місці втрати видно первісний
напис. Доповнені втрати на кисті правої руки Богородиці, на фігурі св. Петра, по периметру на полях.
Білильні обвідки німбів поновлені. Подряпини фарбового шару. Повсюдний середньо- та дрібносітчастий кракелюр з дрібними здуттями в основному
на полях.
Реставрація проводилася в 1971 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври. Раніше зберігалася у Церковно-археологічному музеї при Київській духовній академії, куди надійшла на початку
XX століття разом з іншими старообрядницькими
іконами, зібраними статським совітником зі Стародуб’я Чернігівської губернії (нині Брянська обл.)
В. Н. Фальковським (Петров, 1902; Петров, 1902/1).
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була віднесена до пам’яток ярославської традиції
й датована XIX століттям. З таким датуванням погоджувалися Г. Н. Логвин та І. О. Іванова. В. В. Кириченко відносив ікону до початку XIX століття,
зближуючи її з більш ранніми творами XVIII століття. Н. Є. Мньова висловила припущення, що під
записом XIX століття може приховуватися живопис XVII століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
датували пам’ятку першою половиною XIX століття, знаходячи аналоги їй серед творів нижегородських і костромських старообрядців. Н. І. Комашко
вважає, що ікону можна атрибутувати як створену
у Стародуб’ї чи Новозибкові, на що вказують і стилістичні ознаки, і зафіксоване у напису походження.
На її думку, попри слабку вивченість художніх особливостей цих центрів, ікони з них все-таки піддаються ідентифікації.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 39; Левченко, 2006.
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Христа на уровне левого колена просматриваются
подкладочный слой синего цвета и графья. На нимбе архангела Михаила в месте утраты видна первоначальная надпись. Восполнены утраты на кисти
правой руки Богородицы, на фигуре св. Петра, по периметру на полях. Белильные обводки нимбов поновлены. Царапины красочного слоя. Повсеместный
средне- и мелкосетчатый кракелюр с мелкими вздутиями в основном на полях.
Реставрация проводилась в 1971 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок» на территории Киево-Печерской лавры. Ранее
хранилась в Церковно-археологическом музее при
Киевской духовной академии, куда поступила в начале XX века вместе с другими старообрядческими
иконами, собранными статским советником из Стародубья Черниговской губернии (ныне Брянская обл.)
В. Н. Фальковским (Петров, 1902; Петров, 1902/1).
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена к памятникам ярославской традиции и датирована XIX веком. С такой датировкой соглашались Г. Н. Логвин и И. А. Иванова. В. В. Кириченко
относил икону к началу XIX века, сближая ее с более
ранними произведениями XVIII века. Н. Е. Мнёва высказала предположение, что под записью XIX века
может скрываться живопись XVII века. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова датировали памятник первой половиной XIX века, находя ему аналоги среди произведений нижегородских и костромских старообрядцев.
Н. И. Комашко считает, что икону можно атрибутировать как созданную в Стародубье или Новозыбкове, на что указывают и стилистические признаки,
и зафиксированное в надписи происхождение. По ее
мнению, несмотря на слабую изученность художественных особенностей этих центров, иконы из них
все-таки поддаются идентификации.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 39; Левченко, 2006.

52.
Богоматір «Усіх
скорботних Радість»
Перша половина XIX століття
Палех
Дерево, темпера
31 × 26,5 × 2,4
Дошка липова з ковчегом,
шпуги тонкі врізні зустрічні
профільовані.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-369

Богоматерь «Всех
скорбящих Радость»
Первая половина XIX века
Палех
Дерево, темпера
31 × 26,5 × 2,4
Доска липовая с ковчегом,
шпонки тонкие врезные
встречные профилированные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-369

Опис. У центрі композиції зображена Богоматір,
яка стоїть на хмарині; за розмірами Її фігура перевершує решту. Права рука з молитовним жестом
спрямована до Немовляти Христа, який сидить на Її
лівій руці; похилена голова повернута в протилежний бік, до скорботних, котрі чекають на допомогу.
Христос однією рукою двоперстно благословляє,
у другій тримає сувій. Богоматір удягнена в червоний мафорій і темно-зелену туніку; на голові у Неї
та у Христа корони. Фігура Богоматері оточена
мигдалеподібним сяйвом із золотими променями
всередині та червоною смугою з зірками по краю.
По боках від сяйва, групами одна над одною розташовані скорботні. Деякі з них, преклонивши коліна,
простягають руки до Богородиці, біля якої стоять
два ангели-втішники. Інші два ангели ширяють над
Нею з розгорнутими сувоями в руках. Над стражденними чотири поколінні фігури святих, звернених
у бік Богородиці: зліва — преподобний Григорій Декаполіт і святитель Феодор Сікеот, справа — преподобні Сергій Радонезький і Варлаам Хутинський.
У верхніх кутах ковчега сонце та місяць. Угорі композиція доповнена зображенням Святої Трійці
(Сопрестолля) — у напівкруглому виступі ковчега,
що заходить на верхнє поле. Пробіли всього одягу золоті. Вохрення білильне по коричневому санкирю. Тло білясте, поля коричневі. Опуш двоколірна — темно-червона та біла.
Написи. На верхньому полі крупною в’яззю
темно-червоним кольором: ОБРАЗ ПРЕСТЫЯ Б0ЦЫ
ВСЕМЪ СКОРБя1ЩИМЪ РАДОСТЬ . Над Трійцею
дрібним шрифтом півколом: и воше1дшаго на небеса
и седяща w4десную tца . Над головами святих: Препбный
Григорiй Де , Ст/й fwдор Си , Препбны Серги Рд/н ,
Прпбдый Варлам чудо . Тексти на сувоях, які тримають
ангели, непрочитувані. До композиції включено
також десять розгорнутих сувоїв з текстами: 1. Вси
молящiи Деву будите надежный прияти спасение точию
прилежни будите к 2. спаси t бедъ Рабъ Своихъ к тебе
б0це прибегаемъ. и Yпование в скорбехъ и печалехъ н
3. силна бо есть мария радост 4. подаждь Yтешение

The Icon of the Mother
of God Joy of All Who
Sorrow
First half of the C19th. Palekh
Wood, tempera
31 × 26.5 × 2.4
Panel of linden wood with
‘kovcheg’, thin cut-in shaped
latitudinal battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-369

Описание. В центре композиции изображена стоящая на облаке Богоматерь, превосходящая по размеру остальные фигуры. Правая рука с молитвенным жестом направлена к сидящему на Ее левой
руке Младенцу Христу, склоненная голова повернута
в противоположную сторону, к ожидающим помощи
скорбящим. Христос одной рукой двуперстно благословляет, в другой держит свиток. Богоматерь облачена в красный мафорий и темно-зеленую тунику;
на голове у Нее и у Христа короны. Фигура Богоматери окружена миндалевидным сиянием с золотыми лучами внутри и красной полосой со звездами по краю.
По сторонам от сияния, группами друг над другом расположены скорбящие. Некоторые из них, преклонив
колени, протягивают руки к Богородице, возле которой
стоят два утешающих ангела. Другие два ангела парят над Ней с развернутыми свитками в руках. Над
страждущими четыре поколенные фигуры святых,
обращенных в сторону Богородицы: слева — преподобный Григорий Декаполит и святитель Феодор
Сикеот, справа — преподобные Сергий Радонежский
и Варлаам Хутынский. В верхних углах ковчега солнце
и луна. Вверху композиция дополнена изображением
Святой Троицы (Сопрестолия) — в полукруглом выступе ковчега, заходящем на верхнее поле. Пробела
всех одежд золотые. Охрение белильное по коричневому санкирю. Фон белесый, поля коричневые. Опушь
двухцветная — темно-красная и белая.
Надписи. На верхнем поле крупной вязью темнокрасным цветом: ОБРАЗ ПРЕСТЫЯ Б0ЦЫ ВСЕМЪ
СКОРБя1ЩИМЪ РАДОСТЬ . Над Троицей мелким
шрифтом полукругом: и воше1дшаго на небеса и седяща
w4десную tца . Над головами святых: Препбный
Григорiй Де , Ст/й fwдор Си , Препбны Серги Рд/н ,
Прпбдый Варлам чудо . Тексты на свитках, которые
держат ангелы, нечитаемы. В композицию включены также десять развернутых свитков с текстами:
1. Вси молящiи Деву будите надежный прияти спасение
точию прилежни будите к 2. спаси t бедъ Рабъ Своихъ
к тебе б0це прибегаемъ. и Yпование в скорбехъ и печалехъ
н 3. силна бо есть мария радост 4. подаждь Yтешение
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Рабом 5. подаждь оYтешение наготою wде 6. оYтеши насъ
страныхъ введи в домъ безхрамн 7. и насъ алчущихъ
напитаи 8. призри оYбо Мария на скорбныхъ и грешныхъ
и прожени вся боле 9. Сия васъ wдеетъ на мразе
согреетъ 10. путеществующlя не w4стави на путъ . Внизу
композиції по центру прямокутна рамка з текстом:
Изображеие w3браза пре7 бд/цы нарицаемыя Всемъ
Скорбящимъ радость что которая имеется в москве
за москвою Рекою в церкви Y пепб/днаго варлама чu0, во
wрдынскои Yлице .
Іконографія. У назві іконографічного типу
«Всіх скорботних Радість» використаний початковий рядок богородичної стихіри. Шанування цієї
ікони Божої Матері почалося після того, як Євфимія Папина, рідна сестра патріарха Іоакима,
відслуживши перед нею молебень у московському Преображенському храмі на Ординці у 1688
році, дістала чудесне зцілення від хвороби, що її
мучила. Шанований образ поширився у багатьох
списках і згодом набув великого іконографічного розмаїття. Відмітними ознаками московського
ізводу є зображення Богоматері на повний зріст із
Немовлям Христом на лівій руці в оточенні скорботних та ангелів, що втішають їх від лиця Богоматері, а також наявність чотирьох додаткових
святих і Святої Трійці (Сопрестолля). Додаткові
святі інколи відрізнялися за складом або ж їх зовсім не було. Іконографія даної пам’ятки повністю
збігається з московським варіантом ікони з церкви на Ординці, що підтверджує і напис у нижній
частині композиції. Стилістично та іконографічно
близьким аналогом є палехська ікона із зібрання
П. Д. Коріна (інв. № 35; див.: Иконопись Палеха,
1994, с. 62). Про іконографію Богоматері «Всіх
скорботних Радість» див.: Комашко, 2004.
Схоронність. Втрати фарбового шару вздовж
бічних країв ікони та лузги.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була віднесена до пам’яток північноросійського
малярства XIX століття. Н. Є. Мньова вважала її
твором ярославських майстрів. В. В. Кириченко датував пам’ятку кінцем XIX століття, не виключаючи
її старообрядницького походження. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова припускали, що ікона могла
бути роботою палешан або мстьорців XIX століття.
І. О. Іванова вважала можливим її створення у Палеху в середині XIX століття. З атрибуцією І. О. Іванової збігалася думка Н. Б. Салько.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 44.

Рабом 5. подаждь оYтешение наготою wде 6. оYтеши насъ
страныхъ введи в домъ безхрамн 7. и насъ алчущихъ
напитаи 8. призри оYбо Мария на скорбныхъ и грешныхъ
и прожени вся боле 9. Сия васъ wдеетъ на мразе
согреетъ 10. путеществующlя не w4стави на путъ .
Внизу композиции по центру прямоугольная рамка
с текстом: Изображеие w3браза пре7 бд/цы нарицаемыя
Всемъ Скорбящимъ радость что которая имеется в москве
за москвою Рекою в церкви Y пепб/днаго варлама чu0, во
wрдынскои Yлице .
Иконография. В названии иконографического типа
«Всех скорбящих Радость» использована начальная
строка богородичной стихиры. Почитание этой иконы
Божией Матери началось после того, как Евфимия
Папина, родная сестра патриарха Иоакима, отслужив
перед ней молебен в московском Преображенском
храме на Ордынке в 1688 году, получила чудесное
исцеление от мучившей ее болезни. Чтимый образ
распространился во многих списках и со временем
приобрел большое иконографическое разнообразие.
Отличительными признаками московского извода является изображение Богоматери в полный рост с Младенцем Христом на левой руке в окружении скорбящих
и ангелов, утешающих их от лица Богоматери, а также
присутствие четырех дополнительных святых и Святой
Троицы (Сопрестолия). Дополнительные святые иногда различались по составу или совсем отсутствовали.
Иконография данного памятника полностью совпадает
с московским вариантом иконы из церкви на Ордынке,
что подтверждает и надпись в нижней части композиции. Стилистически и иконографически близким аналогом является палехская икона из собрания П. Д. Корина
(инв. № 35; см.: Иконопись Палеха, 1994, с. 62). Об иконографии Богоматери «Всех скорбящих Радость» см.:
Комашко, 2004.
Сохранность. Утраты красочного слоя вдоль боковых краев иконы и лузги.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была отнесена к северорусским письмам XIX века.
Н. Е. Мнёва считала ее произведением ярославских
мастеров. В. В. Кириченко датировал памятник концом XIX века, не исключая его старообрядческого
происхождения. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова предполагали, что икона могла быть работой палешан
или мстёрцев XIX века. И. А. Иванова допускала возможность ее создания в Палехе в середине XIX века.
С атрибуцией И. А. Ивановой совпадало мнение
Н. Б. Салько.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 44.
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53.
Стрітення
Павлов, Капітон Степанович
(1792, Ревель — 1852, Київ)
1846
Київ
Дерево, олія
35 × 30,5 × 1,9
Дошка без ковчега, дві врізні
зустрічні шпуги; тильний бік
дошки обитий оксамитом.
Інв. Ж-392

Сретение
Павлов, Капитон Степанович
(1792, Ревель — 1852, Киев)
1846
Киев
Дерево, масло
35 × 30,5 × 1,9
Доска без ковчега, две врезные
встречные шпонки; тыльная
сторона доски обита бархатом.
Инв. Ж-392

Опис. У центрі ікони зображений Симеон Богоприємець у зеленому хітоні та червоному гіматії;
він спускається східцями Єрусалимського храму.
На його руках — Немовля Христос, який лежить
на білій пелені. Правою рукою старець підтримує
Немовля, а лівою, широко відведеною вбік, тримає
край пелени. Голова Симеона повернута вліво, погляд спрямований угору. Христос дивиться на глядача, Його ніжки схрещені, права рука вільно опущена. Справа, біля ніг Симеона, колінопреклонена
Богоматір зі схрещеними на грудях руками. Позаду
Богоматері Іосиф Обручник тримає клітку з жертовними голубами. Поруч з Іосифом Анна Пророчиця.
За Симеоном, трохи розкривши книгу, що лежить
на столі, стоїть і дивиться на Немовля служитель храму. На передньому плані зліва двоє дітей
на східцях. На другому плані масивні виті колони,
прочинена важка завіса, підвішена запалена лампада. На дальньому плані, відокремленому завісою,
видно верхню частину храмового святилища. Ікона
написана в реалістичній манері.
Написи. Дрібним шрифтом у верхніх кутах:
Срh1тенiе Госпо1д . Справа внизу дата й підпис:
1846 го. Павловъ.
Іконографія. Літературним джерелом сюжету
послужив фрагмент Євангелія від Луки (Лк. 2:22–
38), згідно з яким на 40-й день по народженні Христа Богоматір з Іосифом принесли Немовля до
Єрусалимського храму для посвячення Його Богу.
У храмі їх зустрів праведний Симеон, якому «від
Духа Святого... було звіщено смерті не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього». Прийнявши
до своїх рук Богонемовля, Симеон проголосив, що
обітування про прихід у світ Спасителя здійснилося,
і пророкував про Його майбутнє служіння, а Богоматері передвістив скорботи за страждання Сина.
Пророчиця Анна, яка стояла поруч, «Бога славила
та говорила про Нього всім, хто визволення Єрусалима чекав».
Іконографічним зразком послужила гравюра
в техніці меццо-тинто «Симеон, що пророкує про
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The Meeting of Our
Lord in the Temple
Kapiton Pavlov
(1792, Revel — 1852, Kyiv)
1846. Kyiv
Wood, oil
35 × 30.5 × 1.9
Panel with no ‘kovchegs’, two
latitudinal cut-in battens; reverse
side padded with velvet.
Inv. Ж-392

Описание. В центре иконы изображен спускающийся по ступеням Иерусалимского храма Симеон
Богоприимец в зеленом хитоне и красном гиматии.
На его руках — Младенец Христос, лежащий на белой пелене. Правой рукой старец поддерживает Младенца, а левой, широко отведенной в сторону, держит край пелены. Голова Симеона повернута влево,
взгляд направлен вверх. Христос смотрит на зрителя,
Его ножки скрещены, правая рука свободно свешена.
Справа, у ног Симеона, коленопреклоненная Богоматерь со скрещенными на груди руками. Позади
Богоматери Иосиф Обручник держит клетку с жертвенными голубями. Рядом с Иосифом Анна Пророчица. За Симеоном, приоткрыв лежащую на столе книгу, стоит взирающий на Младенца служитель храма.
На переднем плане слева двое детей на ступенях.
На втором плане массивные витые колонны, приоткрытый тяжелый занавес, свисающая горящая лампада. На дальнем плане, отделенном завесой, видна
верхняя часть храмового святилища. Икона написана
в реалистической манере.
Надписи. Мелким шрифтом в верхних углах:
Срh1тенiе Госпо1д . Справа внизу дата и подпись:
1846 го. Павловъ.
Иконография. Литературным источником сюжета
послужил фрагмент Евангелия от Луки (Лк. 2:22–38),
согласно которому, на 40-й день после рождения
Христа Богоматерь с Иосифом принесли Младенца в Иерусалимский храм для посвящения Его Богу.
В храме их встретил праведный Симеон, которому
«было предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня». Приняв в свои руки Богомладенца, Симеон возвестил
исполнившимся обетование о приходе в мир Спасителя и пророчествовал о Его грядущем служении,
а Богоматери предсказал скорби за страдания Сына.
Стоявшая при этом рядом пророчица Анна «славила
Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме».
Иконографическим образцом послужила гравюра
в технике меццо-тинто «Симеон, пророчествующий

Христа», виконана 1774 року англійським гравером
Робертом Лорі (Robert Laurie; 1755–1836) за однойменною картиною французького живописця Луї Булоня Старшого (Louis Boullogne; 1609–1674). Нині
один з оригінальних відбитків цієї гравюри зберігається у Відділі естампів і малюнків Британського музею, а саму картину можна побачити на сайті Центру американських візуальних досліджень Роквелла
(The Rockwell Center for American Visual Studies).
Схоронність. Справа та зліва від центру — тріщини основи (11,5 і 7 см). По лінії тріщини справа
випадання фарбового шару до ґрунту. На східці
під правою ногою Симеона Богоприємця невелика
втрата фарбового шару до основи (0,5 см). Втрати
фарбового шару по лініях граней дошки.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. Встановити ім’я автора ікони
«Стрітення» дозволило її порівняння зі справжніми іконописними творами Капітона Степановича
Павлова (1792–1852) із колекції Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника (КПЛ-Ж-1141, КПЛ-Ж-1405), а також звірення
підписів на них і «Портреті дочки художника Дарії»
з НХМУ (Ж-166) з підписом на іконі з Київської картинної галереї. Візуальне дослідження показало,
що всі твори виконані рукою одного художника. Висновки зафіксовані в науковому повідомленні «Про
ікону „Стрітення“ із зібрання НМ ККГ (інв. № 392)»,
підготовленому в 2019 році Г. В. Алавердовою.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 39.

о Христе», исполненная в 1774 году английским гравером Робертом Лори (Robert Laurie; 1755–1836)
по одноименной картине французского живописца
Луи Булоня Старшего (Louis Boullogne; 1609–1674).
Ныне один из оригинальных оттисков этой гравюры
хранится в Отделе эстампов и рисунков Британского
музея, а саму картину можно увидеть на сайте Центра американских визуальных исследований Роквелла (The Rockwell Center for American Visual Studies).
Сохранность. Справа и слева от центра — трещины основы (11,5 и 7 см). По линии трещины справа
выпады красочного слоя до грунта. На ступени под
правой ногой Симеона Богоприимца небольшая утрата красочного слоя до основы (0,5 см). Утраты красочного слоя по линиям граней доски.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. Установить имя автора иконы «Сретение» позволило ее сравнение с подлинными иконописными произведениями Капитона Степановича
Павлова (1792–1852) из коллекции Национального
Киево-Печерского историко-культурного заповедника
(КПЛ-Ж-1141, КПЛ-Ж-1405), а также сличение подписей
на них и «Портрете дочери художника Дарии» из НХМУ
(Ж-166) с подписью на иконе из Киевской картинной
галереи. Визуальное исследование показало, что все
произведения исполнены рукой одного художника. Выводы зафиксированы в научном сообщении «Об иконе
„Сретение“ из собрания НМ ККГ (инв. № 392)», подготовленном в 2019 году Г. В. Алавердовой.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 39.
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Спас Вседержитель
Перша половина —
середина XIX століття
(в основі — живопис другої
чверті XVII століття (?))
Мстьора (?)
Дерево, темпера. 36 × 26 × 2,8
Дошка суцільна з ковчегом
і бортиком, шпуги врізні зустрічні. Паволока (?), левкас.
Інв. Ж-1590

Спас Вседержитель
Первая половина —
середина XIX века
(в основе — живопись
второй четверти XVII века (?))
Мстёра (?)
Дерево, темпера. 36 × 26 × 2,8
Доска цельная с ковчегом и бортиком, шпонки врезные встречные. Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-1590

Опис. Зображення фронтальне поясне. Голова Спаса торкається лузги, німб заходить на верхнє поле. Темно-зелений гіматій закриває майже
всю фігуру, залишаючи відкритими тільки частину
грудей та праве передпліччя. Хітон червонуватий.
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Christ Pantocrator
Early to mid-C19th (based on
a painting of the second
quarter of the C17th (?))
Mstyora (?)
Wood, tempera.
36 × 26 × 2.8
Panel in one piece with ‘kovcheg’
and edging, latitudinal cut-in
battens. Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-1590

Описание. Изображение фронтальное поясное.
Голова Спаса касается лузги, нимб заходит на верхнее поле. Темно-зеленый гиматий закрывает почти
всю фигуру, оставляя открытыми только часть груди
и правое предплечье. Хитон красноватый. Правая

Права рука трохи піднята з жестом двоперстного
благословення; вказівний і середній пальці злегка
перехрещені. Лівою рукою Христос притримує збоку
розкрите Євангеліє з червоним обрізом, що стоїть
на Його коліні. Спаситель показаний з ледь помітним поворотом управо; ніс зображений у сильному
ракурсі — ліву ніздрю майже не видно. Прибране
назад волосся лягає хвилями над правим плечем.
Німб червонуватий з перехрестям. Тло та поля
світло-коричневі.
Написи. Чорним кольором на розкритому Євангелії: НЕ БО{IСA МА{ЛОЕ Мое СТА{ДО A\КО БЛГоИзВО{ЛИ
W|Те1Цъ Ва1Шъ ДА{ТИ ВА{Мъ ЦА{РъстВО ПРоДАДИ{ТЕ
ИМH{НИA ВА{ША . Золотом на тлі у верхніх кутах ковчега: IС ХС ; над плечима: ГД7Ь ВСЕДЕ/РЖИ{ТЕЛЬ .
Іконографія. Ікона належить до традиційного й
дуже розповсюдженого типу поясного зображення
благословляючого Христа з розкритим Євангелієм.
Такі особливості іконографії, як гіматій, що повністю огортає фігуру та утворює довкола горловини
закот на зразок коміра, сягає пам’яток російського
іконопису XVII століття. У даному разі дуже рідким є варіант євангельської цитати, вибраної для
відтворення на книзі: «Не бійся, мале Моє стадо,
бо зволив Батько ваш дати вам царство. Продайте
ваші маєтки, роздайте милостиню» (Лк. 12:32–33).
На іконах XVIII–XIX століть такий текст практично
не зустрічається; виділеного в цитаті курсивом слова «Моє» у XIX столітті у слов’янських виданнях вже
не було. Один з небагатьох прикладів використання
даного тексту в такому ж сюжеті — ікона XV століття, що зберігалася у Церковно-археологічному
музеї при Київській духовній академії (Петров,
1913, с. 17, № 4457). У пізніх творах частіше можна побачити інші написи, наприклад: «Прийдіть до
Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою»
(Мф. 11:28), рідше — «Не судіть за обличчям, але
суд справедливий чиніть» (Ін. 7:24) та інші.
Схоронність. Ікона має численні втрати авторського живопису, доповнені при поновленні. Сильно
записані тло, поля та німб. Дошка вигнута, шпуги
ледве тримаються по краях.
Реставрація. Ікона не розкрита.
Надходження. У 1980 році з зібрання академіка
О. І. Бродського (Київ).
Атрибуція. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова датували ікону XIX століттям. До того ж часу віднесла
твір Л. С. Міляєва, яка вважає його пізнім наслідуванням пам’яток XVII століття.
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 180. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.
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рука приподнята с жестом двуперстного благословения; указательный и средний пальцы слегка перекрещены. Левой рукой Христос придерживает сбоку
раскрытое Евангелие с красным обрезом, стоящее
на Его колене. Спаситель показан с едва заметным
поворотом вправо; нос изображен в сильном ракурсе — левую ноздрю почти не видно. Убранные назад
волосы ложатся волнами над правым плечом. Нимб
красноватый с перекрестьем. Фон и поля светлокоричневые.
Надписи. Черным цветом на раскрытом Евангелии: НЕ БО{IСA МА{ЛОЕ Мое СТА{ДО A\КО БЛГоИзВО{ЛИ
W|Те1Цъ Ва1Шъ ДА{ТИ ВА{Мъ ЦА{РъстВО ПРоДАДИ{ТЕ
ИМH{НИA ВА{ША . Золотом на фоне в верхних углах
ковчега: IС ХС ; над плечами: ГД7Ь ВСЕДЕ/РЖИ{ТЕЛЬ .
Иконография. Икона относится к традиционному
и широко распространенному типу поясного изображения благословляющего Христа с раскрытым Евангелием. Такие особенности иконографии, как гиматий,
полностью окутывающий фигуру и образующий вокруг
горловины отворот наподобие воротника, восходят к памятникам русской иконописи XVII века. В данном случае
очень редким является вариант евангельской цитаты,
выбранной для воспроизведения на книге: «Не бойся,
малое Мое стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам
Царство. Продадите имения ваша и дадите милостыню» (Лк. 12:32–33). На иконах XVIII–XIX веков такой
текст практически не встречается; выделенного в цитате курсивом слова «Мое» в XIX столетии в славянских
изданиях уже не было. Один из немногих примеров использования данного текста в таком же сюжете — икона XV века, хранившаяся в Церковно-археологическом
музее при Киевской духовной академии (Петров, 1913,
с. 17, № 4457). В поздних произведениях чаще можно
увидеть другие надписи, например: «Приидите ко Мне,
вси труждающиися и обременении, и Аз упокою вы»
(Мф. 11:28), реже — «Не на лица судите, сынове человечестии, но праведен суд судите» (Ин. 7:24) и другие.
Сохранность. Икона имеет многочисленные утраты авторской живописи, восполненные при поновлении. Сильно записаны фон, поля и нимб. Доска изогнута, шпонки едва держатся по краям.
Реставрация. Икона не раскрыта.
Поступление. В 1980 году из собрания академика
А. И. Бродского (Киев).
Атрибуция. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова датировали икону XIX веком. К этому же времени отнесла
произведение Л. С. Миляева, считающая его поздним
подражанием памятникам XVII века.
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 180. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89.

55.
Різдво Іоанна Предтечі;
Іоанн Богослов
з Прохором на Патмосі
(двочастинна ікона)
Середина XIX століття
Палех
Дерево, темпера
44 × 56,5 × 1,9
Дошка липова без ковчега,
шпуги врізні профільовані.
Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-388

Рождество Иоанна
Предтечи; Иоанн Богослов
с Прохором на Патмосе
(двухчастная икона)

The Birth of St John the
Baptist; John the Divine
with Prochorus on
Patmos (two-part icon)

Середина XIX века
Палех
Дерево, темпера
44 × 56,5 × 1,9
Доска липовая без ковчега, шпонки врезные профилированные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-388

Mid-C19th
Palekh
Wood, tempera
44 × 56.5 × 1.9
Panel of linden wood with no
‘kovcheg’, shaped cut-in battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-388

Опис. На іконі представлені дві самостійні сюжетні композиції. Зліва — «Різдво Іоанна Предтечі».
На високому зеленому ложі сидить Єлисавета в синьому платті з білим платом на голові; її ноги вкриті
червоним покривалом. Погляд і жест розкритої долоні лівої руки звернені до служниці, яка стоїть поруч із непокритою головою, вдягнена у темно-червоне плаття. Схиляючись, вона простягає Єлисаветі
посудину на підносі. Справа сидить Захарія в одязі
юдейського священника. Він вбраний у коричневий
подир і синій ефод, плечі покриті червоним плащем,
на голові кидар з червоним верхом. У руках Захарії дощечка с написаним ім’ям новонародженого
сина — Іоанн. На підлозі біля ніг Захарії сидить повитуха у білому платті й спущеному на ноги червоному плащі. Лівою рукою вона притримує на колінах
оголене немовля із схрещеними на грудях руками,
правою пробує воду в круглій посудині, готуючи
дитину до обмивання. Позаду Єлисавети червоні
та зелені палати з велумом, за спиною Захарії лілова палата з прочиненою червоною завісою. Німби
золоті. Позем коричневий. Тло світло-вохристе.
У правій половині ікони — «Іоанн Богослов з Прохором на Патмосі». На тлі позбавлених рослинності
гірок стоїть Іоанн Богослов у червоному хітоні та синьому гіматії. Високо піднявши голову, він дивиться на промінь світла, спрямований до нього згори,
й услухується в Божественне одкровення. Почуте
Іоанн диктує юному Прохорові, приклавши ліву руку
до грудей, а праву з указівним жестом звернувши
в бік учня. Прохор, вдягнений у синій хітон і червоний гіматій, сидить за низьким столиком у печері
та записує диктоване у сувій. Вдалині, в просвіті між
гірками, видно міську стіну з палатами. Вгорі композиції — широкий червоний сегмент неба. Німби золоті. Тло світло-вохристе. Поля ікони темно-коричневі.
Іконографія. Про Іоанна Предтечу див. Кат. 7.
Літературним джерелом сюжету «Різдво Іоанна
Предтечі» послужила перша глава Євангелія від

Описание. На иконе представлены две самостоятельные сюжетные композиции. Слева — «Рождество
Иоанна Предтечи». На высоком зеленом ложе сидит
Елисавета в синем платье с белым платом на голове; ее ноги укрыты красным покрывалом. Взгляд
и жест раскрытой ладони левой руки обращены к стоящей рядом с непокрытой головой служанке, одетой
в темно-красное платье. Склоняясь, она протягивает
Елисавете сосуд на подносе. Справа сидит Захария
в одежде иудейского священника. Он облачен в коричневый подир и синий ефод, плечи покрыты красным
плащом, на голове кидар с красным верхом. В руках
Захарии дощечка с написанным именем родившегося
сына — Иоанн. На полу у ног Захарии сидит повитуха
в белом платье и спущенном на ноги красном плаще.
Левой рукой она придерживает на коленях обнаженного младенца, скрестившего руки на груди, правой
пробует воду в круглом сосуде, готовя новорожденного к омовению. Позади Елисаветы красные и зеленые
палаты с велумом, за спиной Захарии лиловая палата
с приоткрытой красной занавеской. Нимбы золотые.
Позем коричневый. Фон светло-охристый.
В правой половине иконы — «Иоанн Богослов
с Прохором на Патмосе». На фоне лишенных растительности горок стоит Иоанн Богослов в красном хитоне и синем гиматии. Высоко подняв голову, он смотрит
на луч света, направленный к нему сверху, и внимает
Божественному откровению. Услышанное Иоанн диктует юному Прохору, приложив левую руку к груди,
а правую обратив с указующим жестом в сторону ученика. Прохор, одетый в синий хитон и красный гиматий, сидит за низким столиком в пещере и записывает
диктуемое в свиток. Вдали, в просвете между горками,
видна городская стена с палатами. Вверху композиции — широкий красный сегмент неба. Нимбы золотые.
Фон светло-охристый. Поля иконы темно-коричневые.
Иконография. Об Иоанне Предтече см. Кат. 7.
Литературным источником сюжета «Рождество Иоанна Предтечи» послужила первая глава Евангелия от
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Луки, що розповідає про дарування Богом сина
перестарілому подружжю — священнику Захарії
та праведній Єлисаветі. Звершуючи богослужіння
в храмі, Захарія дістав від архангела Гавриїла передречення, що в нього народиться син, який буде
провісником сподіваного Спасителя. За свій сумнів
він був уражений німотою до часу справдження слів
архангела. Мова до нього повернулася після наречення новонародженому синові імені, що його Захарія написав на дощечці.
Композиція «Різдво св. Іоанна Предтечі» вперше
зафіксована на фресках Софійської церкви в Охриді (середина XI століття), а також на мініатюрах
другої половини XI століття. У розвинених житійних
циклах епізод «Наречення імені Іоанна Захарією»,
іконографія якого відома з IV століття й уперше зустрічається у скульптурі Латеранського саркофага
(Латеранський музей, Рим), міг складати окреме
клеймо, як на синайській іконі «Св. Іоанн Предтеча, з житієм у 15 клеймах» початку XIII століття або
на іконі «Св. Іоанн Предтеча, з житієм у 16 клеймах»
із села Ньонокса Архангельської області (XVI століття, Архангельський музей образотворчих мистецтв). У XIV столітті, відповідно до тенденції палеологівського мистецтва вводити до іконографії
побутові деталі, у композиції «Різдво Іоанна Предтечі» з’явилися зображення столу з їствами поруч
з ложем Єлисавети і сцена «Колисання немовляти» (паралельно такий же додаток був зроблений
до композиції «Різдво Богоматері»). У XVI–XVII століттях «Різдво Іоанна Предтечі» стало неодмінним
епізодом усіх житійних циклів святого, залишаючись
також темою окремих святкових ікон: новгородської
першої чверті XVI століття з Клопського монастиря,
двох ікон-таблеток з ДТГ (друга половина XVI століття), ікони з зібрання М. П. Лихачова (XVI століття, ДРМ). Див.: Белик Ж., Савченко О. Рождество
Иоанна Предтечи. Иконография // Иконы России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.iconrussia.ru/
iconography/1763/
На пам’ятках XVI–XVII століть, окрім сцен різдва
та ім’янаречення, вгорі можна побачити напівфігуру Іоанна Предтечі, який ніби осіняє все зображене,
що посилювало значення ікони як моленного образа. З кінця XVII століття ця деталь уже не відтворювалася.
Іоанн Богослов — один з дванадцяти апостолів, висланий на острів Патмос в Егейському морі
за проповідь християнського вчення у Малій Азії.
За переказами, він продиктував там своєму учневі
Прохору Книгу Одкровення (Апокаліпсис). Останні
роки життя Іоанн провів у Ефесі, де написав Євангеліє і три Соборних послання. Проживши понад сто
років, він помер на початку II століття. Літературними джерелами для іконографії Іоанна Богослова послужили новозавітні тексти і ранньохристиянський
апокриф «Діяння Іоанна Богослова».
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Луки, повествующая о даровании Богом сына престарелым супругам — священнику Захарии и праведной
Елисавете. Совершая богослужение в храме, Захария получил от архангела Гавриила предсказание,
что у него родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Спасителя. За свое сомнение он
был поражен немотой до времени исполнения слов
архангела. Речь к нему вернулась после наречения
новорожденному сыну имени, которое Захария написал на дощечке.
Композиция «Рождество св. Иоанна Предтечи»
впервые зафиксирована на фресках Софийской
церкви в Охриде (середина XI века), а также на миниатюрах второй половины XI века. В развитых житийных циклах эпизод «Наречение имени Иоанна
Захарией», иконография которого известна c IV века
и впервые встречается в скульптуре Латеранского
саркофага (Латеранский музей, Рим), мог составлять отдельное клеймо, как на синайской иконе
«Св. Иоанн Предтеча, с житием в 15 клеймах» начала
XIII века или на иконе «Св. Иоанн Предтеча, с житием
в 16 клеймах» из села Нёнокса Архангельской области (XVI век, Архангельский музей изобразительных
искусств). В XIV веке, в соответствии с тенденцией
палеологовского искусства вводить в иконографию
бытовые детали, в композиции «Рождество Иоанна
Предтечи» появились изображение стола с яствами рядом с ложем Елисаветы и сцена «Укачивание
младенца» (параллельно такое же добавление было
сделано в композицию «Рождество Богоматери»).
В XVI–XVII веках «Рождество Иоанна Предтечи» стало непременным эпизодом всех житийных циклов
святого, оставаясь также темой отдельных праздничных икон: новгородской первой четверти XVI века из
Клопского монастыря, двух икон-таблеток из ГТГ (вторая половина XVI века), иконы из собрания Н. П. Лихачёва (XVI век, ГРМ). См.: Белик Ж., Савченко О.
Рождество Иоанна Предтечи. Иконография // Иконы России [Электронный ресурс]. URL: http://www.
iconrussia.ru/iconography/1763/
На памятниках XVI–XVII веков, помимо сцен рождества и имянаречения, вверху можно увидеть полуфигуру Иоанна Предтечи, словно осеняющего все
изображенное, что усиливало значение иконы как
моленного образа. С конца XVII века эта деталь уже
не воспроизводилась.
Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов,
сосланный на остров Патмос в Эгейском море за проповедь христианского учения в Малой Азии. По преданию, он продиктовал там своему ученику Прохору
Книгу Откровения (Апокалипсис). Последние годы
жизни Иоанн провел в Эфесе, где написал Евангелие
и три Соборных послания. Прожив более ста лет, он
умер в начале II века. Литературными источниками
для иконографии Иоанна Богослова послужили новозаветные тексты и раннехристианский апокриф
«Деяния Иоанна Богослова».

Різноманітні варіанти зображень Іоанна Богослова, який диктує своєму учневі Прохору на острові Патмос, відомі у візантійському та давньоруському мистецтві з Х–ХІ століть. В основу їх
був покладений один з завершальних епізодів так
званого «Ходіння Іоанна Богослова», складеного
у V столітті, в якому розповідається про проповідь
апостолом християнства в Ефесі та на Патмосі
(слов’янський переклад «Ходіння» існував уже
в ХI столітті). Такі зображення набули поширення
передусім в ілюмінованих Євангеліях, а згодом —
у стінному живопису (у парусах храмів) і у клеймах
Царських врат. Розрізняються ці варіанти за розташуванням фігур, позами, жестами та змістовими акцентами у композиції. Найбільш раннім з них
(і найближчим до тексту «Ходіння») був, імовірно,
варіант з євангелістом, який стоїть, повернувшись
у бік небесного сегмента (відомий за мініатюрами Остромирового та Мстиславового Євангелій).
Прохор у таких випадках, як правило, сидить

Различные варианты изображений Иоанна Богослова, диктующего своему ученику Прохору
на острове Патмос, известны в византийском и древнерусском искусстве с Х–ХІ веков. В основу их был
положен один из заключительных эпизодов так называемого «Хождения Иоанна Богослова», составленного в V веке и повествующего о проповеди апостолом христианства в Эфесе и на Патмосе (славянский
перевод «Хождения» существовал уже в ХI столетии). Такие изображения получили распространение прежде всего в иллюминированных Евангелиях,
а впоследствии — в стенной живописи (в парусах
храмов) и в клеймах Царских врат. Различаются эти
варианты по расположению фигур, их позам, жестам
и смысловым акцентам в композиции. Наиболее ранним из них (и наиболее близким тексту «Хождения»)
был, вероятно, вариант со стоящим евангелистом,
повернутым в сторону небесного сегмента (известен
по миниатюрам Остромирова и Мстиславова Евангелий). Прохор в таких случаях, как правило, сидит

217

і пише за спиною Іоанна Богослова. Інші варіанти
іконографії у той чи той спосіб підкреслювали передання божественного одкровення від апостола
до учня: Іоанн сидів навпроти Прохора або робив
крок йому назустріч, благословляв його, простягав
до нього руку або покладав її на голову (Див.: Нерсесян Л. В. Апостол Иоанн Богослов и Прохор
на острове Патмос, с хождением Иоанна Богослова. Кат. № 35 // Иконы Вологды, 2007. — С. 273).
Вказівний жест правої руки Іоанна — деталь, яка
зустрічається нечасто. Серед палехських ікон
найближчою до публікованої тут за іконографією
та часом виконання є ікона кінця XVIII століття
з зібрання П. Коріна (див.: Антонова, 1966, с. 133,
кат. 110, іл. 129).
Розміщення на одній дошці двох типологічно відмінних сюжетів (сцена на острові Патмос не є святом, на відміну від зображення Різдва Іоанна Предтечі), мабуть, пов’язано з ім’ям (тезоіменитством)
замовника або членів його сім’ї. Тип і розмір пам’ятки дозволяють зарахувати її до домашніх або сімейних ікон. Слід також узяти до уваги, що вона належить до того періоду історії палехського іконопису,
коли створення ікон було поставлене на комерційну
основу.
Написи. У німбах святих: ст/ая e4лиса1fета , с / прро1къ заха1риi , ст/ [ап] прохоръ . На табличці в руках
Захарії: Iwа1ннъ . Прохор пише в книзі перші слова
Євангелія від Іоанна: вначал бh .
Схоронність. Наскрізна вертикальна тріщина
проходить через фігуру Захарії на лицьовому боці,
з втратами фарбового шару до левкасу. У верхній
частині велика тріщина. Реставраційні доповнення по периметру полів. Місцями втрати фарбового шару до ґрунту. Тонована подряпина на фігурі
Іоанна Богослова, тлі та небі без підведення ґрунту.
На звороті, верхньому та нижньому торцях — скоби,
що скріплюють тріщини, на бічних торцях — старі
ковані цвяхи. Зворотний бік покритий сірим ґрунтом
і пофарбований темно-коричневою фарбою.
Реставрація проводилася у 1944 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. Н. Є. Мньова датувала ікону XIX століттям. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали,
що вона могла бути створена в Палеху чи Мстьорі
в першій половині XIX століття. В. В. Кириченко, погоджуючись із названим датуванням, обмежував можливе коло майстрів іконописцями Палеха. Палехське
походження ікони припускала також І. О. Іванова.
Н. І. Комашко, підтвердивши належність ікони до Палеха, зсуває датування до середини ХІХ століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 39.
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и пишет за спиной Иоанна Богослова. Другие варианты иконографии тем или иным образом подчеркивали передачу божественного откровения от апостола к ученику: Иоанн изображался сидящим напротив
Прохора или делающим шаг ему навстречу, благословляющим его, протягивающим к нему руку или
возлагающим ее на голову (См.: Нерсесян Л. В. Апостол Иоанн Богослов и Прохор на острове Патмос,
с хождением Иоанна Богослова. Кат. № 35 // Иконы
Вологды, 2007. — С. 273). Указующий жест правой
руки Иоанна — нечасто встречающаяся деталь. Среди палехских икон ближайшей к публикуемой по иконографии и времени исполнения является икона конца XVIII века из собрания П. Корина (см.: Антонова,
1966, с. 133, кат. 110, ил. 129).
Размещение на одной доске двух разнящихся
типологически сюжетов (сцена на острове Патмос
не является праздником, в отличие от изображения
Рождества Иоанна Предтечи), по-видимому, связано
с именем (тезоименитством) заказчика или членов
его семьи. Тип и размер памятника позволяют причислить его к домашним или семейным иконам. Необходимо также учитывать, что он относится к тому
периоду истории палехской иконописи, когда создание икон было поставлено на коммерческую основу.
Надписи. В нимбах святых: ст/ая e4лиса1fета , с / прро1къ заха1риi , ст/ [ап] прохоръ . На табличке в руках Захарии: Iwа1ннъ . Прохор пишет в книге первые слова
Евангелия от Иоанна: вначал бh .
Сохранность. Сквозная вертикальная трещина,
проходящая через фигуру Захарии на лицевой стороне, с утратами красочного слоя до левкаса. В верхней
части большая трещина. Реставрационные восполнения по периметру полей. Местами утраты красочного
слоя до грунта. Тонированная царапина на фигуре
Иоанна Богослова, фоне и небе без подведения грунта. На обороте, верхнем и нижнем торцах — скобы,
скрепляющие трещины, на боковых торцах — старые
кованые гвозди. Оборотная сторона покрыта серым
грунтом и окрашена темно-коричневой краской.
Реставрация проводилась в 1944 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. Н. Е. Мнёва датировала икону XIX веком. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова считали, что она
могла быть создана в Палехе или Мстёре в первой
половине XIX века. В. В. Кириченко, соглашаясь
с указанной датировкой, ограничивал возможный круг
мастеров иконописцами Палеха. Палехское происхождение иконы допускала и И. А. Иванова. Н. И. Комашко, подтвердив принадлежность иконы к Палеху,
сдвигает датировку к середине ХІХ века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 39.

56.
Складень з образом
преподобного
Сергія Радонезького
та сценами житія
на стулках
Середина XIX століття
Дерево, темпера. Бронза,
литво. 9,5 × 2,3 (ліва стулка);
9,8 × 5,2 (центральна частина);
9,5 × 2,3 (права стулка).
Дошка з ковчегом. Паволоки
немає, левкас.
Інв. Ж-1219

Складень с образом
преподобного
Сергия Радонежского
и сценами жития
на створках
Середина XIX века
Дерево, темпера. Бронза, литье.
9,5 × 2,3 (левая створка);
9,8 × 5,2 (центральная часть);
9,5 × 2,3 (правая створка).
Доска с ковчегом. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-1219

Опис. У центральній частині складня фронтальне, дещо більше від поясного зображення преподобного Сергія Радонезького. Трохи піднятою правою
рукою він благословляє, лівою тримає сувій. На преподобному мантія, ряса, каптур і параман з хрестами. Згори у кільоподібному наверші — Свята Трійця.
На лівій стулці: «Різдво Сергія» та «Прихід братії до Сергія з проханням стати ігуменом»; у наверші — ліва частина композиції «Благовіщення» з фігурою архангела Гавриїла.
На правій стулці: «Хрещення Сергія» і «Покладення у гроб преподобного Сергія», «Знайдення мощей Сергія»; у наверші — права частина композиції
«Благовіщення» з фігурою Богоматері.
Тло та німби золоті. Поля вохристі.
Написи. Середник: Пр Сергиl (зліва від голови),
Чюдотвц (справа від голови). Ліва стулка: рожество
пр сергiя чюд\ і прев [...]iя сергiя ко игумену . Права
стулка: крещенiе Пр Сергiя [...] та Положенiе во гроб
пр Сергi .
Іконографія. Преподобний Сергій Радонезький
(у миру Варфоломей; бл. 1314 — 1392) — подвижник, засновник монастирів і перетворник руського
чернецтва. Народився у сім’ї ростовських бояр Кирила та Марії, після смерті яких відійшов до глухого
лісу, де збудував дерев’яну церкву на честь Святої
Трійці. Прийнявши чернечий постриг, згодом став
ігуменом заснованого ним монастиря, де за порадою константинопольського патріарха Філофея ввів
спільножитний устав, прийнятий потім у багатьох
руських обителях. За дорученням московського митрополита Алексія мирив ворогуючих між собою князів. Благословив благовірного князя Димитрія Донського на Куликовську битву. Крім Троїце-Сергієвого
монастиря, Сергій Радонезький заснував ще кілька
обителей, а його учні — близько 40 монастирів.
Про Сергія Радонезького див.: Тихонравов, 1892;
Житие преподобного Сергия, 1973.

Winged altarpiece with
image of Venerable
Sergius of Radonezh
and scenes from his life
on the panels
Mid-C19th
Wood, tempera. Cast bronze.
9.5 × 2.3 (left panel);
9.8 × 5.2 (central part);
9.5 × 2.3 (right panel).
Panel with ‘kovcheg’.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-1219

Описание. В центральной части складня фронтальное, чуть больше поясного изображение преподобного Сергия Радонежского. Приподнятой правой
рукой он благословляет, левой держит свиток. На преподобном мантия, ряса, куколь и параман с крестами.
Сверху в килевидном навершии — Святая Троица.
На левой створке: «Рождество Сергия» и «Приход
братии к Сергию с просьбой стать игуменом»; в навершии — левая часть композиции «Благовещение»
с фигурой архангела Гавриила.
На правой створке: «Крещение Сергия» и «Положение во гроб преподобного Сергия», «Обретение
мощей Сергия»; в навершии — правая часть композиции «Благовещение» с фигурой Богоматери.
Фон и нимбы золотые. Поля охристые.
Надписи. Средник: Пр Сергиl (слева от головы),
Чюдотвц (справа от головы). Левая створка: рожество
пр сергiя чюд\ и прев [...]iя сергiя ко игумену . Правая
створка: крещенiе Пр Сергiя [...] и Положенiе во гроб пр
Сергi .
Иконография. Преподобный Сергий Радонежский
(в миру Варфоломей; ок. 1314 — 1392) — подвижник,
основатель монастырей и преобразователь русского
монашества. Родился в семье ростовских бояр Кирилла и Марии, после смерти которых удалился в глухой
лес, где выстроил деревянную церковь в честь Святой
Троицы. Приняв монашеский постриг, впоследствии
стал игуменом основанного им монастыря, где по совету константинопольского патриарха Филофея ввел
общежительный устав, принятый потом во многих русских обителях. По поручению московского митрополита Алексия мирил враждовавших между собой князей.
Благословил благоверного князя Димитрия Донского
на Куликовскую битву. Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий Радонежский основал еще несколько
обителей, а его ученики — около 40 монастырей.
О Сергии Радонежском см.: Тихонравов, 1892; Житие преподобного Сергия, 1973.
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Зображення належить до ізводу, що сягає шитої надгробної пелени преподобного, виконаної
у 1420-х роках (Сергієво-Посадський державний історико-художній музей-заповідник).
Схоронність. Повсюдні фактурні нашарування
воску й кіптяви, горизонтально орієнтований кракелюр. Втрати фарбового шару та левкасу в нижній
частині лівої стулки, у наверші та на полях центральної частини, на лівому й нижньому полях правої стулки. У наверші центральної частини — оригінальний кований цвях.
Походження не встановлене. Перед надходженням до музею складень належав Є. К. Кирилловій,
мешканці Київської області.
Надходження. У 1958 році з Державної закупівельної комісії при Міністерстві культури УРСР.
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Изображение относится к изводу, который восходит
к шитой надгробной пелене преподобного, выполненной в 1420-х годах (Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник).
Сохранность. Повсеместно фактурные наслоения воска и копоти, горизонтально ориентированный
кракелюр. Утраты красочного слоя и левкаса в нижней части левой створки, в навершии и на полях центральной части, на левом и нижнем полях правой
створки. В навершии центральной части — оригинальный кованый гвоздь.
Происхождение не установлено. До поступления
в музей складень принадлежал Е. К. Кирилловой, жительнице Киевской области.
Поступление. В 1958 году из Государственной закупочной комиссии при Министерстве культуры УССР.

Атрибуція. При надходженні до музею складень
був датований першою половиною XVII століття.
В. В. Кириченко вважав часом його створення кінець
XVIII — початок XIX століття. До творів XIX століття
відносили його також І. О. Іванова, Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова, відзначаючи наслідування автором традицій XVII століття. Бронзова оправа складня датована В. М. Тетерятниковим XIX століттям.
Н. І. Комашко атрибутує ікону як старообрядницьку
роботу середини XIX століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 38.

Атрибуция. При поступлении в музей складень был датирован первой половиной XVII века.
В. В. Кириченко считал временем его создания конец
XVIII — начало XIX века. К произведениям XIX века
относили его также И. А. Иванова, Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова, отмечая следование автора традициям XVII века. Бронзовая оправа складня датирована В. М. Тетерятниковым XIX веком. Н. И. Комашко атрибутирует икону как старообрядческую работу
середины XIX века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 38.
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57.
Праведний
Лаврентій Калузький
з преподобними
Тихоном Мединським
(Калузьким) і Пафнутієм
Боровським, Святою
Трійцею та сценами
чудес біля мощей
праведного Лаврентія

Праведный
Лаврентий Калужский
с преподобными
Тихоном Медынским
(Калужским)
и Пафнутием Боровским,
Святой Троицей
и сценами чудес у мощей
праведного Лаврентия

Середина —
третя чверть XIX століття
Палех (?)
Дерево, темпера. 36 × 31 × 2,5
Дошка з ковчегом, шпуги врізні
зустрічні профільовані. Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-387

Середина —
третья четверть XIX века
Палех (?)
Дерево, темпера. 36 × 31 × 2,5
Доска с ковчегом, шпонки врезные
встречные профилированные.
Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-387

Опис. У центрі середника фронтально на повний
зріст зображений Лаврентій Калузький. На ньому
жовтувата сорочка до колін, білі штани й червоний
плащ на білому хутрі (милоть). Права рука притиснута до грудей, в опущеній лівій руці розгорнутий сувій з текстом і сокирка з довгим тонким топорищем,
яка спирається на ліве плече. Ноги босі. По боках
від Лаврентія зображені на повний зріст напівобертом до нього Пафнутій Боровський (справа) і Тихон Калузький (зліва); обидва в чернечому одязі.
На Пафнутії зеленувато-коричнева мантія, лілова
ряса й чорний аналав. На Тихоні червоно-коричнева мантія, світло-зелена ряса, чорний аналав. В одній руці монахи тримають сувої, другу з молитовним
жестом простягають у бік Лаврентія. Центральний
сюжет оточений десятьма клеймами. У верхньому
центральному клеймі «Свята Трійця (Гостинність
Авраама)»; зліва від Неї головне прижиттєве чудо,
звершене Лаврентієм, — «Порятунок Калуги від
нашестя агарян», справа — перше з його посмертних чудес — «Зцілення боярина від розслаблення».
Решта клейм присвячені чудесним зціленням біля
мощей святого. Клейма розділені золотою смугою.
Золотом виконані німби, орнаменти одягу священнослужителів у клеймах, крила ангелів і посудини
на столі у «Трійці». Тло ікони світло-вохристе. Поля
світло-коричневі. По краю лузги червона лінія. Опуш
червона. Зворот разом з торцями оббитий шовком.
Написи. У центральному сюжеті біля святих червоним кольором: Прп0 ти1хонъ кал , Ст/ пр/ лаврентiй кал ,
прп0 Пафнутiй Бор . На сувої в руці Лаврентія: Вл0ко
многомилостиве, гд7и iс/ хр/те бж/е мой . На полях ікони
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St Lavrenty of Kaluga
with Venerable
Tikhon of Medyn
(or of Kaluga) and
Venerable Pafnuty
of Borovsk the Holy
Trinity, and scenes
of the miracles from
St Lavrenty’s relics
Mid- to third quarter
of the C19th
Palekh (?)
Wood, tempera. 36 × 31 × 2.5
Panel with ‘kovcheg’, shaped
latitudinal cut-in battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-387

Описание. В центре средника фронтально в рост
изображен Лаврентий Калужский. На нем желтоватая рубаха до колен, белые штаны и красный плащ
на белом меху (милоть). Правая рука прижата к груди,
в опущенной левой руке развернутый свиток с текстом и топорик с длинным тонким топорищем, опирающийся на левое плечо. Ноги босые. По сторонам
от Лаврентия изображены в рост вполоборота к нему
Пафнутий Боровский (справа) и Тихон Калужский
(слева); оба в монашеских одеждах. На Пафнутии
зеленовато-коричневая мантия, лиловая ряса и черный аналав. На Тихоне красно-коричневая мантия,
светло-зеленая ряса, черный аналав. В одной руке
монахи держат свитки, другую с молитвенным жестом
обращают в сторону Лаврентия. Центральный сюжет
окружен десятью клеймами. В верхнем центральном
клейме «Святая Троица (Гостеприимство Авраама)»;
слева от Нее главное прижизненное чудо, совершенное Лаврентием, — «Избавление Калуги от нашествия
агарян», справа — первое из его посмертных чудес —
«Исцеление боярина от расслабления». Остальные
клейма посвящены чудесным исцелениям у мощей
святого. Клейма разделены золотой полосой. Золотом
выполнены нимбы, орнаменты одежд священнослужителей в клеймах, крылья ангелов и сосуды на столе
в «Троице». Фон иконы светло-охристый. Поля светло-коричневые. По краю лузги красная линия. Опушь
красная. Оборот вместе с торцами обит шелком.
Надписи. В центральном сюжете возле святых
красным цветом: Прп0 ти1хонъ кал , Ст/ пр/ лаврентiй кал ,
прп0 Пафнутiй Бор . На свитке в руке Лаврентия: Вл0ко
многомилостиве, гд7и iс/ хр/те бж/е мой . На полях иконы

чорним кольором надписані сюжети клейм. На верхньому полі: P избавлh1нiи гр1да калu1ги t наше1ствiя
а1гарянъ. ; ст/ая тро1ица. ; Избавлh1нiи t раслабле1нiя
боля1рина андре1я госпо1тъ кологри1выхъ. На лівому полі:
Избавлh1нiй бhснu1ющаго при гро1бh ст/ пра1веднагw
лавре1нтiя. ; Жена w4слh1пшая o4чима прозре1вши при
гро1бh ст/ пра0 лавре1нтiя. ; И|сцhле1выя боле1выя нога1ми,
при гро1бh ст/гw пра0 лавре1нтiя. На правому полі: Чu1до
дhви1це o4сле1пшей w4чи1ма при1 гробh ст/гw пра0 лавре1нтiя
прозре1вши. ; Исцеле1вшему бhснu1ющему при гро1бh
стгw пра0 лавре1нтiя. ; И|сцеле1вый дворяни1на кологри1ваго
сы1нъ пе1тръ tрясави1чныя болhzни при гро1бh ст/гw пра0в
лавре1нтiя. На нижньому полі: И|збавившемуся
t болезнiй трясавичныя во w4бители ст/ пра1ве0
лавре1нтiя. . На шовку, яким закрито зворотний бік
ікони, напис чорнилом: Благословеніе Калужскаго городского головы 10 мая 1887 г.
Іконографія. Блаженний (праведний) Лаврентій,
Калузький чудотворець (пом. 1515) походив з боярського роду Хитрових. Узявши на себе подвиг юродства, оселився за півверсти від Калуги поруч з усамітненим храмом на вершині гори. Часто відвідував
калузького князя Симеона Іоанновича, з ім’ям якого
пов’язане головне прижиттєве чудо Лаврентія, звершене у 1512 році при нападі на Калугу кримських татар. Намагаючись із невеликим військом урятувати
місто й опинившись в оточенні агарян посеред ріки,
князь Симеон побачив, що поруч із ним у човні явився Лаврентій з сокиркою в руці, який підбадьорював
і захищав воїнів. Після смерті Лаврентія численні
чудеса продовжували відбуватися біля гробниці
з його мощами. Перше з них сталося 1621 року, коли
отримав зцілення принесений до храму паралізований боярин Кологривов. В описах зцілень згадуються також хворі на очі, ті, хто потерпав від лихоманки та був одержимий бісами. Пам’ять Лаврентія як
місцевошанованого святого особливо відзначалася
мешканцями Калуги. Зображення у сценах чудес
над його ракою «Спаса Нерукотворного» передає,
можливо, реальну деталь інтер’єру храму Лаврентьєвського монастиря поблизу Калуги, де спочивали мощі святого.
Преподобний Тихон Мединський (Калузький)
(пом. 1492) юнаком прийняв чернецтво у Москві.
Згодом перебрався до глухих місць у 15 верстах від
Медині поблизу Калуги, де оселився в дуплі дуба.
Їжею йому служили дикорослі плоди й трави, а воду
він брав з викопаної власноруч криниці. Заснував
Успенський монастир, у якому став настоятелем.
Преподобний Пафнутій Боровський (1394–1477)
народився неподалік від Боровська (нині місто у Калузькій обл.). У 20-річному віці прийняв чернецтво,
ставши духовним сином старця Никити, учня Сергія Радонезького. Заснував Пафнутьєв-Боровський
монастир.
Вибір зображених святих відображає патрональний характер ікони, виконаної на замовлення
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черным цветом надписаны сюжеты клейм. На верхнем поле: P избавлh1нiи гр1да калu1ги t наше1ствiя
а1гарянъ. ; ст/ая тро1ица. ; Избавлh1нiи t раслабле1нiя
боля1рина андре1я госпо1тъ кологри1выхъ. На левом поле:
Избавлh1нiй бhснu1ющаго при гро1бh ст/ пра1веднагw
лавре1нтiя. ; Жена w4слh1пшая o4чима прозре1вши при
гро1бh ст/ пра0 лавре1нтiя. ; И|сцhле1выя боле1выя нога1ми,
при гро1бh ст/гw пра0 лавре1нтiя. На правом поле: Чu1до
дhви1це o4сле1пшей w4чи1ма при1 гробh ст/гw пра0 лавре1нтiя
прозре1вши. ; Исцеле1вшему бhснu1ющему при гро1бh
ст гw пра0 лавре1нтiя. ; И|сцеле1вый дворяни1на кологри1ваго
сы1нъ пе1тръ tрясави1чныя болhzни при гро1бh ст/гw пра0в
лавре1нтiя. На нижнем поле: И|збавившемуся t болезнiй
трясавичныя во w4бители ст/ пра1ве0 лавре1нтiя. . На шелке, закрывающем оборот иконы, надпись чернилами: Благословеніе Калужскаго городского головы 10 мая 1887 г.
Иконография. Блаженный (праведный) Лаврентий, Калужский чудотворец (ум. 1515) происходил
из боярского рода Хитровых. Взяв на себя подвиг
юродства, поселился в полуверсте от Калуги рядом
с уединенным храмом на вершине горы. Часто посещал калужского князя Симеона Иоанновича, с именем которого связано главное прижизненное чудо
Лаврентия, совершенное в 1512 году при нападении
на Калугу крымских татар. Пытаясь с небольшим войском спасти город и оказавшись в окружении агарян
посреди реки, князь Симеон увидел рядом с собой
в лодке явившегося Лаврентия с топориком в руке,
ободрявшего и защищавшего воинов. После смерти Лаврентия многочисленные чудеса продолжали
совершаться у гробницы с его мощами. Первое из
них относится к 1621 году, когда был исцелен принесенный в храм парализованный боярин Кологривов.
В описаниях исцелений упоминаются также больные
глазами, мучимые лихорадкой и одержимые бесами.
Память Лаврентия как местночтимого святого особенно отмечалась жителями Калуги. Изображение
в сценах чудес над его ракой «Спаса Нерукотворного» передает, возможно, реальную деталь интерьера
храма Лаврентьевского монастыря близ Калуги, где
почивали мощи святого.
Преподобный Тихон Медынский (Калужский)
(ум. 1492) юношей принял иночество в Москве. Позже
перебрался в глухие места в 15 верстах от Медыни
близ Калуги, где поселился в дупле дуба. Пищей ему
служили дикорастущие плоды и травы, а воду он брал
из выкопанного собственными руками колодца. Основал Успенский монастырь, в котором стал настоятелем.
Преподобный Пафнутий Боровский (1394–1477)
родился недалеко от Боровска (ныне город в Калужской обл.). В 20-летнем возрасте принял монашество, став духовным сыном старца Никиты,
ученика Сергия Радонежского. Основал ПафнутьевБоровский монастырь.
Выбор изображенных святых отражает патрональный характер иконы, выполненной по заказу

Калузького міського голови, про що свідчить напис
на звороті.
Схоронність. Втрати фарбового шару з левкасом по краях ікони та на луззі.
Реставрація проводилася у 1969 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона
була віднесена до строгановського письма XIX століття. В. В. Кириченко датував її XIX століттям без
зазначення школи. І. О. Іванова обмежила датування 30–40 роками XIX століття. Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова вважали ікону взірцем гарного живопису XIX століття, типового для Палеха. До робіт
палешан відносила ікону також Н. Б. Салько.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 43.

Калужского городского головы, о чем свидетельствует надпись на обороте.
Сохранность. Утраты красочного слоя с левкасом по краям иконы и на лузге.
Реставрация проводилась в 1969 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона была
отнесена к строгановским письмам XIX века. В. В. Кириченко датировал ее XIX веком без обозначения
школы. И. А. Иванова ограничила датировку 30–
40 годами XIX века. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова
считали икону примером хорошей живописи XIX века,
типичной для Палеха. К работам палешан относила
икону и Н. Б. Салько.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 43.

58.
Хрест-Розп’яття,
з предстоячими
1870 рік
Живопис: Гуслиці
Хрест-Розп’яття: Урал (?)
Дерево, темпера
61,7 × 47, 5 × 2,7
Дошка складається з трьох
тонких дощок (1–1,3 см). Глибина виїмки для хреста у межах
товщини верхньої дошки. Нижня
дошка складається з трьох частин, змонтованих у ряд. Левкас.
Хрест: мідний сплав, литво,
емаль. 36,5 × 19,5
Інв. Ж-1836

Крест-Распятие,
с предстоящими
1870 год
Живопись: Гуслицы
Крест-Распятие: Урал (?)
Дерево, темпера
61,7 × 47, 5 × 2,7
Доска состоит из трех тонких
досок (1–1,3 см). Глубина выемки для креста в пределах толщины верхней доски. Нижняя
доска состоит из трех частей,
смонтированных в ряд. Левкас.
Крест: медный сплав, литье,
эмаль. 36,5 × 19,5
Инв. Ж-1836

Опис. У центрі ікони — литий металевий восьмикінцевий хрест, вмонтований у вирізане в дошці
заглиблення. В основний хрест «вписаний» менший восьмикінцевий хрест з фігурою розп’ятого
Христа. Його голова похилена на праве плече, горизонтально розташовані руки мають ледь помітне
провисання у ліктях, ноги злегка зігнути в колінах,
п’ятки зімкнуті, носки широко розставлені; ребра
ясно виявлені. На оголеному тілі пов’язка на стегнах. У вершині основного хреста розташований
«Спас Нерукотворний». Нижче, на верхній перекладині хреста, — два злітаючих униз скорботних
ангели з платами в руках; їх пози нагадують положення низько схилених колінопреклонених фігур.
По боках від простягнутих рук Христа — личини

Crucifix with figures
1870
Painting: Guslitsy
Crucifix: Urals (?)
Wood, tempera
61,7 × 47, 5 × 2,7
Panel consists of three thin
pieces of wood (1–1.3 cm).
The depth of the recess for the
cross is less than the thickness
of the upper panel. The lower
panel consists of three pieces
mounted together. Gesso.
Cross: cast copper alloy,
enamel. 36.5 × 19.5
Inv. Ж-1836

Описание. В центре иконы — литой металлический восьмиконечный крест, вмонтированный в вырезанное в доске углубление. В основной крест
«вписан» меньший восьмиконечный крест с фигурой
распятого Христа. Его голова склонена к правому плечу, горизонтально расположенные руки имеют едва
заметное провисание в локтях, ноги слегка согнуты
в коленях, пятки сомкнуты, носки широко расставлены; ребра ясно обозначены. На обнаженном теле
набедренная повязка. В вершине основного креста
расположен «Спас Нерукотворный». Ниже, на верхней перекладине креста, — два слетающих вниз скорбящих ангела с платами в руках; их позы напоминают
положение низко склонившихся коленопреклоненных
фигур. По сторонам простертых рук Христа — личины
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сонця та місяця. Між середньою та нижньою перекладинами — вертикально поставлений спис (зліва)
та тростина з губкою (справа). На нижній похиленій
перекладині, на рівні ніг Христа — стіни Єрусалима; під хрестом — печера Голгофи з черепом Адама. Тло основного хреста і німб Спасителя покриті
синьо-голубою емаллю. Бортик хреста виконаний
у вигляді опуклих крапок. Заглиблення для хреста
обведене червоною смугою.
На іконі по боках від хреста зображені дві групи
предстоячих: зліва — Богоматір і Марія Магдалина
у червоних мафоріях і синіх туніках, Марія Клеопова у зеленому мафорії та вохристо-коричневій туніці; справа — Іоанн Богослов у червоному гіматії
та зеленому хітоні, за ним сотник Лонгин у золотих
пластинчастих обладунках із червоними деталями,
зеленому плащі, синій туніці, білій головній пов’язці,
коричневих штанах, чорних з білими закотами ноговицях, прикрашених золотистим орнаментом із
смуг, що перетинаються під прямим кутом. Складки його одягу позначені густими білильними лініями. У лівій руці Лонгина спис; двоперстним жестом
піднятої правої руки він вказує на Христа на знак
свідчення про Його божественність. Контури одягу
персонажів з ламкими хвилеподібними складками
обведені тонкою білильною лінією. Складки модельовані в колір одягу світлішими фарбами. Пальці
оголених ступень Іоанна та видимі частини чобітків
Богородиці й Марії Клеопової позначені білильними
штрихами. Богоматір у скорботі притискає руку до
горла, а Іоанн Богослов торкається долонею щоки.
Пропорції фігур подовжені. На другому плані —
низька червоно-коричнева стіна Єрусалима. Тло золоте. Позем коричневий із зеленими травами. Над
хрестом і густими хмарами напівфігура двоперстно
благословляючого обома руками Саваофа.
У верхніх кутах ікони два додаткових сюжети. У лівому — «Зняття з хреста». Іосиф Аримафейський (зліва) та Никодим (справа), які стоять
на двох приставлених до хреста драбинах, опускають безживне тіло Христа, підтримуючи його білим
полотнищем, пропущеним перед грудьми під руками. Іоанн Богослов стоїть на землі й тримає ноги
Христа, а Богоматір — Його опущену руку. У правому верхньому куті ікони — «Покладення у гроб».
Іосиф Аримафейський (зліва) та Никодим (справа)
опускають тіло Христа на прямокутну плиту, тримаючи обома руками кінці розтягнутої білої плащаниці.
Позаду плити стоять скорботна Богоматір (у центрі),
Марія Магдалина та Іоанн Богослов. У двох останніх
сюжетах тло лілово-коричневе (?), хрест рожевий.
Поля коричневі. Лузга обведена червоною лінією. Опуш червоно-синя.
Написи. На металевому хресті: на верхній перекладині — w3бразъ нерукот / воренныи , агг/ли гд0ни ,
цр/ь сл/вы ; на табличці над головою Христа —
IС~ ХС~ ; на середній перекладині по боках від німба

солнца и луны. Между средней и нижней перекладинами — вертикально поставленные копье (слева)
и трость с губкой (справа). На нижней наклоненной
перекладине, на уровне ног Христа — стены Иерусалима; под крестом — пещера Голгофы с черепом
Адама. Фон основного креста и нимб Спасителя покрыты сине-голубой эмалью. Бортик креста выполнен
в виде выпуклых точек. Углубление для креста обведено красной полосой.
На иконе по сторонам креста изображены две группы предстоящих: слева — Богоматерь и Мария Магдалина в красных мафориях и синих туниках, Мария
Клеопова в зеленом мафории и охристо-коричневой
тунике; справа — Иоанн Богослов в красном гиматии
и зеленом хитоне, за ним сотник Лонгин в золотых
пластинчатых доспехах с красными деталями, зеленом плаще, синей тунике, белой головной повязке,
коричневых штанах, черных с белыми отворотами
ноговицах, украшенных золотистым орнаментом из
пересекающихся под прямым углом полос. Складки его одежд отмечены густой белильной разделкой.
В левой руке Лонгина копье; двуперстным жестом
поднятой правой руки он указывает на Христа, свидетельствуя о Его божественности. Контуры одежд персонажей с ломкими волнообразными складками обведены тонкой белильной линией. Складки разделаны
в цвет одежд более светлыми красками. Пальцы обнаженных ступней Иоанна и видимые части сапожек
Богородицы и Марии Клеоповой отмечены белильными штрихами. Богоматерь в скорби прижимает руку
к горлу, а Иоанн Богослов касается ладонью щеки.
Пропорции фигур удлиненные. На втором плане —
низкая красно-коричневая стена Иерусалима. Фон золотой. Позем коричневый с зелеными травами. Над
крестом и густыми облаками полуфигура двуперстно
благословляющего обеими руками Саваофа.
В верхних углах иконы два дополнительных сюжета. В левом — «Снятие со креста». Стоящие на двух
приставленных к кресту лестницах Иосиф Аримафейский (слева) и Никодим (справа), опускают безжизненное тело Христа, поддерживая его белым полотнищем, пропущенным перед грудью под руками.
Стоящий на земле Иоанн Богослов держит ноги Христа, а Богоматерь — Его опущенную руку. В правом
верхнем углу иконы — «Положение во гроб». Иосиф
Аримафейский (слева) и Никодим (справа) опускают
тело Христа на прямоугольную плиту, держа обеими
руками концы растянутой белой плащаницы. Позади
плиты стоят скорбящие Богоматерь (в центре), Мария Магдалина и Иоанн Богослов. В двух последних
сюжетах фон лилово-коричневый (?), крест розовый.
Поля коричневые. Лузга обведена красной линией. Опушь красно-синяя.
Надписи. На металлическом кресте: на верхней перекладине — w3бразъ нерукот / воренныи , агг/ли
гд0ни , цр/ь сл/вы ; на табличке над головой Христа —
IС~ ХС~ ; на средней перекладине по сторонам нимба
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Христа — сн/ъ бж/iи ; біля світил — слн/це , луна ;
під простягнутими руками Христа — кре7тu2 твоемu2
покланя1емся вл0ко / и ст/о1е вок7ресе1нiе твое2 сла1вим ; біля
знарядь страстей — К (копие), Т (трость); на нижній перекладині — ника , м л р б (место лобное рай
бысть); г г (гора Голгофа).
На іконі: у центральній сцені над німбами предстоячих — С~ Марiя Маг/ , С~ Марiя кл/ , МР~ FY , С~ Аполъ
Iоаннъ бг/ , С~ Ло1гинъ Сот ; у «Знятті з хреста» — сня1тiе
со Кр7та Iс/а Хрт7а , с/ Iо1сиfъ, с/ никоди1мъ, МР~ FY~ ,
с/ Iоаннъ Бг7 (Богослов); у «Покладенні у гроб» —
положенiе во Гро1бъ Iс/а Хр7та , с/ бл/ Iо1сиfъ , с/ Ма1рfа ,
МР~ FY~ , с/ Iоаннъ Бг7 (Богослов), с/ никоди1мъ ; на верхньому полі над Саваофом — Гд7ь Саvаw1fъ .
У лівому нижньому куті ікони мініатюрний напис
і дата: Рабо 1870 г.
Іконографія. Літературною основою сюжетів
послужили тексти канонічних Євангелій, що розповідають про розп’яття (Мф. 27:54–57; Мк. 15:39–
41; Лк. 23:47–49; Ін. 19:25), зняття з хреста і погребіння Спасителя (Мф. 27:59–61; Мк. 15:46–47;
Лк. 23:53–55; Ін. 19:38–42). Ізвод «Розп’яття» із
симетричним розташуванням предстоячих — Богоматері й святих жон по праву руку від Христа,
а Іоанна Богослова та Лонгина сотника по ліву —
сягає візантійських пам’яток X–XI століть і є одним з поширених іконографічних варіантів цього
сюжету у російському іконописі. До інших типів
«Розп’яття» належать ікони з двома фігурами
предстоячих — Богоматері та Іоанна Богослова,
а також композиції з розп’ятими по боках від Христа розбійниками. Дві додаткові сцени у верхніх кутах середника — «Зняття з хреста» і «Покладення
у гроб» — служать сюжетним продовженням центральної композиції. Деякі деталі іконографії цих
сцен, що зазнали на собі вплив західної традиції,
свідчать про їх пізнє походження. Зокрема, у давньоруських і візантійських пам’ятках не було прийнято зображувати розтягнуту плащаницю у сцені
«Покладення у гроб», як і полотняну смугу для
підтримування тіла Христа у «Знятті з хреста».
Іконографія «Покладення у гроб» близька до російських друкованих антимінсів другої половини
XVII — XVIII століть, у яких нерідко помітна оріентація на західноєвропейські гравюри. Про скорочені написи на хресті див.: Макарий, 1859.
Схоронність. Повсюдний крупно- та середньосітчастий, а місцями дрібносітчастий кракелюр. Утрати фарбового шару на деяких ликах, сусального
золота — на тлі зображень Саваофа та предстоячих, на німбах персонажів у «Знятті з хреста» і «Покладенні у гроб». На полях здуття фарбового шару
та левкасу, на нижньому полі біля краю — тріщина
з осипами, кракелюр з піднятими краями. Реставраційні правки у «Покладенні у гроб» і на нижньому
полі по тріщині.
Реставрація домузейна.
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Христа — сн/ъ бж/iи ; возле светил — слн/це , луна ;
под простертыми руками Христа — кре7тu2 твоемu2
покланя1емся вл0ко / и ст/о1е вок7ресе1нiе твое2 сла1вим ; возле орудий страстей — К (копие), Т (трость); на нижней перекладине — ника , м л р б (место лобное рай
бысть); г г (гора Голгофа).
На иконе: в центральной сцене над нимбами предстоящих — С~ Марiя Маг/ , С~ Марiя кл/ , МР~ FY , С Аполъ
Iоаннъ бг/ , С~ Ло1гинъ Сот ; в «Снятии со креста» — сня1тiе
со Кр7та Iс/а Хрт7а , с/ Iо1сиfъ, с/ никоди1мъ, МР~ FY~ , с/ Iоаннъ
Бг7 (Богослов); в «Положении во гроб» — положенiе
во Гро1бъ Iс/а Хр7та , с/ бл/ Iо1сиfъ , с/ Ма1рfа , МР~ FY~ ,
с/ Iоаннъ Бг7 [Богослов], с/ никоди1мъ ; на верхнем поле
над Саваофом — Гд7ь Саvаw1fъ .
В левом нижнем углу иконы миниатюрная надпись
и дата: Рабо 1870 г.
Иконография. Литературной основой сюжетов
послужили тексты канонических Евангелий, повествующих о распятии (Мф. 27:54–57; Мк. 15:39–41;
Лк. 23:47–49; Ин. 19:25), снятии со креста и погребении Спасителя (Мф. 27:59–61; Мк. 15:46–47;
Лк. 23:53–55; Ин. 19:38–42). Извод «Распятия» с симметричным расположением предстоящих — Богоматери и святых жен по правую руку Христа, а Иоанна
Богослова и Лонгина сотника по левую — восходит
к византийским памятникам X–XI веков и является
одним из распространенных иконографических вариантов этого сюжета в русской иконописи. К другим
типам «Распятия» относятся иконы с двумя фигурами предстоящих — Богоматери и Иоанна Богослова,
а также композиции с распятыми по сторонам Христа
разбойниками. Две дополнительные сцены в верхних
углах средника — «Снятие со креста» и «Положение
во гроб» — служат сюжетным продолжением центральной композиции. Некоторые детали иконографии этих сцен, испытавшие на себе влияние западной
традиции, свидетельствуют об их позднем происхождении. В частности, в древнерусских и византийских
памятниках не было принято изображать растянутую
плащаницу в сцене «Положение во гроб», как и полотняную ленту для поддерживания тела Христа
в «Снятии со креста». Иконография «Положения во
гроб» близка к русским печатным антиминсам второй
половины XVII — XVIII века, в которых нередко заметна ориентация на западноевропейские гравюры. О сокращенных надписях на кресте см.: Макарий, 1859.
Сохранность. Повсеместный крупно- и среднесетчатый, а местами мелкосетчатый кракелюр. Утраты красочного слоя на некоторых ликах, сусального
золота — на фонах изображений Саваофа и предстоящих, на нимбах персонажей в «Снятии со креста»
и «Положении во гроб». На полях вздутие красочного
слоя и левкаса, на нижнем поле у края — трещина
с осыпями, кракелюр с приподнятыми краями. Реставрационные правки в «Положении во гроб» и на
нижнем поле по трещине.
Реставрация домузейная.

Надходження. У 1970 році після конфіскації
за рішенням Київського обласного суду.
Атрибуція. Час створення ікони визначений датою, поставленою у лівому нижньому куті: 1870 рік.
Характерний прийом поєднання ікони та урізного
металевого виробу дозволяє віднести пам’ятку до
робіт старообрядців. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова називали його гарним зразком старообрядницької ікони, вважаючи вмонтований хрест більш
раннім чудовим твором старообрядницького литва. Особливості іконографії та стилістики литого
хреста зближують його з виробами ливарних майстерень старовірів безпопівської течії Вига і Помор’я. Про це див.: Велижанина, 1993; Фролова,
1994. На думку Н. І. Комашко, живописна частина
пам’ятки може бути віднесена до образів, створених у Гуслицях.
Іконографія та тип ікони з урізним міднолитим
хрестом зустрічаються у багатьох старообрядницьких художніх центрах. Опубліковані матеріали, присвячені гуслицьким пам’яткам, дозволили знайти
явні стилістичні збіги у композиційних прийомах,
пропорціях фігур та особливостях постановки, прорисовці й моделюванні складок одягу, написанні
позему та хмар, оформленні полів. Див.: Нечаева,
Чернов, 2006; Нечаева, Чернов, 2009.
О. Я. Зотова, зійшовшись у думці з Н. Г. Бекеньовою та Н. В. Розановою, стилістично пов’язує
походження литого хреста з уральськими майстрами, серед яких було чимало старовірів-безпопівців
поморської течії. Час його створення більш ранній,
ніж живописної частини ікони.
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 180; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89; Левченко, 2006.

Поступление. В 1970 году после конфискации
по решению Киевского областного суда.
Атрибуция. Время создания иконы определяется
датой, поставленной в левом нижнем углу: 1870 год.
Характерный прием соединения иконы и врезного
металлического изделия позволяет отнести памятник
к работам старообрядцев. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова называли его хорошим образцом старообрядческой иконы, считая вмонтированный крест более
ранним прекрасным произведением старообрядческого литья. Особенности иконографии и стилистики
литого креста сближают его с изделиями литейных
мастерских староверов беспоповского согласия Выга
и Поморья. Об этом см.: Велижанина, 1993; Фролова,
1994. По мнению Н. И. Комашко, живописная часть
памятника может быть отнесена к произведениям,
созданным в Гуслицах.
Иконография и тип иконы с врезным меднолитым
крестом встречаются во многих старообрядческих художественных центрах. Опубликованные материалы,
посвященные гуслицким памятникам, позволили обнаружить явные стилистические совпадения в композиционных приемах, пропорциях фигур и особенностях
их постановки, рисунке и разделке складок одежд,
написании позема и облаков, оформлении полей.
См.: Нечаева, Чернов, 2006; Нечаева, Чернов, 2009.
Е. Я. Зотова, сходясь во мнении с Н. Г. Бекенёвой
и Н. В. Розановой, стилистически связывает происхождение литого креста с уральскими мастерами,
среди которых было немало староверов-беспоповцев
поморского согласия. Время его создания более раннее, чем живописной части иконы.
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 180; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 89; Левченко, 2006.
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59.
Богоматір «Пом’якшення
злих сердець»;
Богоматір «Утоли моя
печали»; Архангел
Михаїл-воєвода;
Чудо Георгія про змія
(чотиричастинна ікона
в окладі)

Богоматерь «Умягчение
злых сердец»;
Богоматерь «Утоли
моя печали»; Архангел
Михаил-воевода;
Чудо Георгия о змие
(четырехчастная икона,
в окладе)

Друга половина XIX століття
Холуй
Дерево, темпера
42 × 33 × 2
Дошка без ковчега, шпуги врізні
зустрічні (втрачені), левкас.
Оклад: латунь; карбування.
Інв. Ж-1904

Вторая половина XIX века
Холуй
Дерево, темпера
42 × 33 × 2
Доска без ковчега, шпонки
врезные встречные (утрачены),
левкас. Оклад: латунь; чеканка.
Инв. Ж-1904

Опис. У середнику розміщені чотири окремі сюжети.
«Пом’якшення злих сердець». Поясне зображення Богоматері зі скіпетром у правій руці. Біля Її лівого плеча стоїть благословляючий Немовля Христос
у вбранні, що нагадує царське. Богоматір і Христос
увінчані коронами. Унизу — мармурова плита із
фрагментарно збереженим зображенням вотивів,
які є також на фігурі Богоматері.
«Утоли моя печали». Зображення сидячої Богоматері майже поколінне, зі злегка похиленою головою. На Її правому передпліччі напівлежить Немовля Христос, тримаючи перед собою розгорнутий
догори сувій з написом: судъ праведен . Лівою рукою
Богоматір підтримує ніжки Немовляти, правою торкається свого обличчя біля вуха.
Архангел Михаїл-воєвода. Архангел зображений
верхи на скачущому крилатому коні. Підняті руки
розведені в боки: у правій — довгий спис, спрямований вістрям донизу, у лівій — Євангеліє та кадило. За спиною широко розправлені крила. На голові
корона.
Чудо Георгія про змія. Святий зображений верхи
на скачущому коні. У високо піднятій лівій руці довгий спис, вістря якого спрямоване на чорну печеру
під ногами коня.
Ікона має суцільний латунний карбований оклад
з прорізами для «личного». Зображення на окладі
в цілому повторюють обриси живописних композицій і дозволяють відновити деякі деталі потемнілого
живопису — втрачені чи такі, що їх важко розрізнити.
Зокрема, у «Пом’якшенні злих сердець» на грудях
Богоматері зображений Святий Дух у вигляді голуба
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The Icon of the Mother
of God Softener of Evil
Hearts; The Icon of the
Mother of God Assuage My
Sorrows; The Archangel
Michael, Leader of the
Heavenly Host; St George
and the Miracle of the
Serpent (four-part icon
with frames)
Second half of the C19th. Kholui
Wood, tempera. 42 × 33 × 2
Panel with no ‘kovcheg’, latitudinal
cut-in battens (lost), gesso
Revetments: stamped brass.
Inv. Ж-1904

Описание. В среднике размещены четыре отдельных сюжета.
«Умягчение злых сердец». Поясное изображение
Богоматери со скипетром в правой руке. У Ее левого плеча стоит благословляющий Младенец Христос
в облачении, напоминающем царское. Богоматерь
и Христос увенчаны коронами. Внизу — мраморная
преграда с фрагментарно сохранившимся изображением привесов, которые есть и на фигуре Богоматери.
«Утоли моя печали». Изображение сидящей Богоматери почти поколенное, со слегка склоненной
головой. На правом Ее предплечье полулежит Младенец Христос, держащий перед собой развернутый
вверх свиток с надписью: судъ праведен . Левой рукой
Богоматерь поддерживает ножки Младенца, правой
касается своего лица возле уха.
Архангел Михаил-воевода. Архангел изображен
верхом на скачущем крылатом коне. Поднятые руки
разведены в стороны: в правой — длинное копье,
направленное острием вниз, в левой — Евангелие
и кадило. За спиной широко расправленные крылья.
На голове корона.
Чудо Георгия о змие. Святой изображен верхом
на скачущем коне. В высоко поднятой левой руке
длинное копье, острие которого направлено к черной
пещере под ногами коня.
Икона имеет сплошной латунный чеканный оклад
с прорезями для «личного». Изображения на окладе
в целом повторяют очертания живописных композиций и позволяют восстановить некоторые утраченные
или трудноразличимые детали потемневшей живописи. Так, в «Умягчении злых сердец» на груди Богоматери изображен Святой Дух в виде голубя в круге,

в колі, а в лівій руці у Немовляти — Євангеліє; під
ногами коня архангела Михаїла — повержений дракон. Сюжети на окладі розділені смугою з кульками.
По периметру оклад прикрашений пишним рослинним орнаментом. На карбованих німбах є отвори
для накладних вінчиків, які не збереглися.
Написи. На іконі: Yмяхченiе ср0ц прст/ыя бц0ы ;
Yтолил тыя печал прст/ыя бц0ы , стыи арх/: Михаилъ ,
сты/и ве/л. мu/. георгiи . На окладі: УМЯГ ЗЛЫХ СЕРДЕ
П Б; УТОЛI ПЕЧАЛІ П Б; С АРХА МИХА; С ВЕ МУ
ГЕОРЬГІ. На звороті дошки продряпано: ПРОСВИРИН; у колі літера М.
Іконографія. Під назвою «Пом’якшення злих
сердець» з кінця XVII століття у Росії відомі ікони
типу Ченстоховської, де Богоматір зображується
в іконографічному типі Одигітрії, з Немовлям, яке
тримає книгу на лівій руці. У даному разі представлений варіант, основою котрого послужила Ченстоховська ікона Божої Матері, що зберігається в Польщі
та вважається однією з головних святинь католицького світу. Її прообразом дослідники вважають візантійську ікону, привезену в XII столітті з Константинополя до Києва, яка опинилася у поляків після
підкорення ними Галицько-Волинського князівства.
Передання, пов’язане з іконою, склалося у першій
половині XV століття в Ясногорському монастирі
у Ченстохові, де чудотворний образ перебуває донині. У Росії культ цієї ікони відродився в XVII столітті, після того, як у 1665 році у Львові була надрукована книга Іоанникія Галятовського «Небо новое
с новыми звездами», що містила сказання про чудотворний образ. Близько 1714 року з’явилася відповідна текстові гравюра Григорія Тепчегорського, виконана з невідомого зараз польського гравірованого
оригіналу. На ній напівфігура Богоматері з Немовлям була зображена над стінами Ченстоховської
обителі; до того ж польський майстер представив
ікону в окладі з коронами та привісами. Дана іконографія укорінилася в російському іконописі. Масові зображення «Ченстоховської» з’явилися після
1813 року, коли російським військам, що визволили
Польщу від французів, був подарований список чудотворної ікони, встановлений потім для загального
поклоніння у Казанському соборі Санкт-Петербурга. На той час в іконографії образа відбулися зміни,
і за ним закріпилася нова назва — «Пом’якшення
злих сердець». Російський варіант відрізняється від
похідного зображенням мармурової плити у нижній частині композиції та медальйонів, що являли
собою дорогоцінний прикла́д ікони та відображали
особливості її побутування у Казанському соборі.
Зображення корони на голові Богоматері, відсутнє
у давньому оригіналі, — наслідок «коронування»
ікони: у 1652 році польський король Ян II Казимир
проголосив її «Королевою та Заступницею Польщі»,
а в 1717-му, з дозволу Папи Римського Климента XI,
була проведена офіційна церемонія коронування.
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а в левой руке у Младенца — Евангелие; под ногами коня архангела Михаила — поверженный дракон.
Сюжеты на окладе разделены полосой с шариками.
По периметру оклад украшен пышным растительным
орнаментом. На чеканных нимбах есть отверстия для
несохранившихся накладных венчиков.
Надписи. На иконе: Yмяхченiе ср0ц прст/ыя бц0ы ; Yтолил тыя печал прст/ыя бц0ы , стыи арх/: Михаилъ , сты/и
ве/л. мu/. георгiи . На окладе: УМЯГ ЗЛЫХ СЕРДЕ П Б;
УТОЛI ПЕЧАЛІ П Б; С АРХА МИХА; С ВЕ МУ ГЕОРЬГІ.
На обороте доски процарапано: ПРОСВИРИН; в круге буква М.
Иконография. Под названием «Умягчение злых
сердец» с конца XVII века в России известны иконы
типа Ченстоховской, где Богоматерь изображается
в иконографическом типе Одигитрии, с Младенцем,
держащим книгу на левой руке. В данном случае
представлен вариант, основой которого послужила
Ченстоховская икона Божией Матери, хранящаяся
в Польше и считающаяся одной из главных святынь
католического мира. Ее прообразом исследователи
считают византийскую икону, привезенную в XII веке
из Константинополя в Киев и оказавшуюся у поляков после подчинения ими Галицко-Волынского княжества. Предание, связанное с иконой, сложилось
в первой половине XV века в Ясногорском монастыре в Ченстохове, где чудотворный образ находится
и ныне. На Руси культ этой иконы возродился в XVII
веке, после того, как в 1665 году во Львове была напечатана книга Иоанникия Галятовского «Небо новое с новыми звездами», содержавшая сказание
о чудотворном образе. Около 1714 года появилась
соответствующая тексту гравюра Григория Тепчегорского, исполненная с неизвестного ныне польского
гравированного оригинала. На ней полуфигура Богоматери с Младенцем была изображена над стенами
Ченстоховской обители; к тому же польский мастер
представил икону в окладе с коронами и привесами.
Данная иконография укоренилась в русской иконописи. Массовые изображения «Ченстоховской» появились после 1813 года, когда русским войскам, освободившим Польшу от французов, был преподнесен
список чудотворной иконы, установленный затем для
всеобщего поклонения в Казанском соборе Санкт-Петербурга. К этому времени в иконографии образа
произошли изменения, и за ним закрепилось новое
название — «Умягчение злых сердец». Русский вариант отличается от исходного изображением мраморной преграды в нижней части композиции и медальонов, составлявших драгоценный приклад иконы
и отражавших особенности ее бытования в Казанском
соборе. Изображение короны на голове Богоматери,
отсутствовавшее в древнем оригинале, — следствие
«коронования» иконы: в 1652 году польский король
Ян II Казимир провозгласил ее «Королевой и Заступницей Польши», а в 1717-м, по разрешению Папы
Римского Климента XI, была проведена официальная

Про іконографію «Ченстоховської Богородиці» див.:
И. Бусева-Давыдова, 2007.
У назві сюжету «Утоли моя печали» використані
слова молитовного звертання до Богоматері. Іконографічний тип, у якому Богородиця представлена з Немовлям, яке лежить на Її колінах, з’явився
у російському іконописі у пізній час. Лівою рукою Богородиця притримує Христа, а правою торкається
вуха на знак того, що Вона чує молитви, звернені до
Неї у скорботах і печалях. Спаситель тримає перед
собою розгорнутий сувій з початковими рядками
«Слова пророка Захарії до немилостивих князів»:
«Судіть суд по правді, і чиніть один одному милосердя та милість. А вдови й сироти, чужинця та вбогого не гнобіть, і не думайте зла один одному в серці
своєму» (Зах. 7:9–10). Цей текст зумовив шанування ікони «Утоли моя печали» не тільки як заступниці
в жалях і хворобах, а й захисниці від несправедливості й жорстокості. Про передання та чудотворення див: Большая русская икона 2014, с. 468.
Сюжет «Архангел Михаїл-воєвода», що також
має назву «Вершник Страшного суду», представляє
Архістратига як полководця вірних Богові ангелів
і переможця сил зла. В образі вершника Апокаліпсиса, з Євангелієм і кадильницею в руці, він сурмить
у трубу, списом уражаючи сатану.
«Чудо Георгія про змія». Див. Кат. 9.
Схоронність. Живопис по всій поверхні ікони
знаходиться під шаром потемнілої оліфи. Власні
кольори фігур і предметів важко розрізнити. Значні втрати фарбового шару: у сюжеті «Пом’якшення злих сердець» відсутні середня частина фігури
Богоматері та нижня частина фігури Немовляти,
у «Чуді Георгія про змія» — голова й передні ноги
коня. У деяких місцях під обсипаною фарбою видно
позолоту тла. Повсюдне здуття левкасу. На окладі
не збереглися накладні вінці.
Реставрація проводилася в ННДРЦУ в 2013
і 2019 роках.
Надходження. У 1995 році з митниці за рішенням суду.
Атрибуція. Образ належить до ряду пізніх ікон,
що мають монохромний колорит з темним червоно-коричневим «оліфовим» тоном. На думку
Л. С. Міляєвої, ікона може бути датована XIX століттям і віднесена до пам’яток курського регіону.
Н. І. Комашко вважає, що вона була написана майстрами Холуя.
Література. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.

церемония коронования. Об иконографии «Ченстоховской Богородицы» см.: И. Бусева-Давыдова, 2007.
В названии сюжета «Утоли моя печали» использованы слова молитвенного обращения к Богоматери.
Иконографический тип, в котором Богородица представлена с Младенцем, лежащим на Ее коленях, появился в русской иконописи в позднее время. Левой
рукой Богородица придерживает Христа, а правой
касается уха в знак слышания молитв, обращенных
к Ней в скорбях и печалях. Спаситель держит пред
собою развернутый свиток с начальными строками
«Слова пророка Захарии к немилостивым князем»:
«Суд праведен судите, милость и щедроты творите
кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите» (Зах. 7:9–10). Этот текст обусловил почитание
иконы «Утоли моя печали» не только как заступницы
в горести и болезни, но и защитницы от несправедливости и жестокости. О предании и чудотворении см:
Большая русская икона 2014, с. 468.
Сюжет «Архангел Михаил-воевода», называемый
также «Всадник Страшного суда», представляет Архистратига как полководца верных Богу ангелов и победителя сил зла. В образе всадника Апокалипсиса,
с Евангелием и кадильницей в руке, трубя в трубу, он
копьем поражает сатану.
«Чудо Георгия о змие». См. Кат. 9.
Сохранность. Живопись по всей поверхности иконы находится под слоем потемневшей олифы. Собственные цвета фигур и предметов трудноразличимы. Значительные утраты красочного слоя: в сюжете
«Умягчение злых сердец» отсутствуют средняя часть
фигуры Богоматери и нижняя часть фигуры Младенца, в «Чуде Георгия о змие» — голова и передние ноги
коня. В некоторых местах под осыпавшейся краской
видна позолота фона. Повсеместное вздутие левкаса. На окладе не сохранились накладные венцы.
Реставрация проводилась в ННИРЦУ в 2013
и 2019 годах.
Поступление. В 1995 году из таможни по решению суда.
Атрибуция. Образ принадлежит к ряду поздних
икон, имеющих монохромный колорит с темным
красно-коричневым «олифовым» тоном. По мнению Л. С. Миляевой, икона может быть датирована
XIX веком и отнесена к памятникам курского региона.
Н. И. Комашко считает, что она была написана мастерами села Холуй.
Литература. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.
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60.
Воскресіння —
Зішестя до аду,
з двунадесятими
празниками
Друга половина XIX століття
Палех
Дерево, темпера
77,5 × 59 × 3,8
Дошка з чотирьох частин з ковчегом, шпуги врізні зустрічні.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-1878

Воскресение —
Сошествие во ад,
с двунадесятыми
праздниками
Вторая половина XIX века
Палех
Дерево, темпера
77,5 × 59 × 3,8
Доска из четырех частей с ковчегом, шпонки врезные встречные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-1878

Опис. Центр ікони займає композиція «Воскресіння Христове». У її верхній частині ширяє, двоперстно благословляючи обома руками, Христос, який
виходить з гробу, оточений золотистою мигдалеподібною славою. За гробом зображені воїни, що стережуть гробницю. Зліва від Христа спускаються ангели, один з яких крушить мечем врата аду. У лівому
нижньому куті — розкрита зубата паща, що символізує пекло. З неї повторно зображений Христос виводить Адама, тримаючи його за праву руку. До ніг
Спасителя схилилася Єва, поруч напис: сни5де Гд7ь
внутръ ада изведе первава человека Адама и4 прочихъ
снимъ . У лівій руці Христа восьмикінцевий хрест,
яким Він вказує шлях до раю праведникам, що виходять з пекла. Попереду всіх іде Іоанн Предтеча;
за ним — царі Давид і Соломон, праотці Яків, Лот,
Асир, Сиф, Веніамін, Іов, Авраам та Авель. У правому верхньому куті біля зачинених врат раю стоїть
напівоголений розбійник Рах; трохи піднявши руку
з двоперстям, він звертається до херувима, який
охороняє рай, поруч текст: прiиде рахъ разбоникъ ко
святому раю и1 возбрани1 ему херувимъ онъ показа крест
и вниде въ рай . В оточеному високою стіною райському саду перебувають узяті живими на небо ветхозавітні святі Єнох та Ілія, поруч написи: св/ илiя ,
св/ еногъ . До композиції включені додаткові сюжети,
пов’язані з темою Воскресіння Христового: зліва
вгорі — апостол Петро схиляється над порожньою
гробницею, поруч текст: петръ при1никъ ко гробу и4 толко
видh одне ризы лежащи2 ; справа внизу — воскреслий
Христос являється учням на Тиверіадському озері,
поруч текст: явися гд7ь своимъ Yчи1никамъ на море ти1вирияцкомъ .
Сюжет «Воскресіння — Зішестя до аду» оточений дванадцятьма клеймами празників:
1. Різдво Богоматері. Анна напівсидить на високому ложі; поряд з нею біля столика стоїть діва з непокритою головою. Перед ложем на підлозі сидить
служниця, готуючи до обмивання новонароджену
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The Resurrection
and the Harrowing
of Hell, with the Twelve
Feasts
Second half of the C19th
Palekh
Wood, tempera
77.5 × 59 × 3.8
Panel in four parts with ‘kovcheg’,
latitudinal cut-in battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-1878

Описание. Центр иконы занимает композиция
«Воскресение Христово». В ее верхней части парит,
двуперстно благословляя обеими руками, исходящий
из гроба Христос, окруженный золотистой миндалевидной славой. За гробом изображены стерегущие
гробницу воины. Слева от Христа — спускающиеся
ангелы, один из которых сокрушает мечом врата ада.
В левом нижнем углу — раскрытая зубастая пасть,
символизирующая преисподнюю. Из нее повторно
изображенный Христос выводит Адама, держа его
за правую руку. К ногам Спасителя склонилась Ева,
рядом надпись: сни5де Гд7ь внутръ ада изведе первава
человека Адама и4 прочихъ снимъ . В левой руке Христа восьмиконечный крест, которым Он указывает
путь в рай исходящим из ада праведникам. Впереди
всех шествует Иоанн Предтеча; за ним — цари Давид и Соломон, праотцы Иаков, Лот, Асир, Сиф, Вениамин, Иов, Авраам и Авель. В правом верхнем углу
у закрытых врат рая стоит полуобнаженный разбойник Рах; приподняв руку с двуперстным сложением,
он обращается к охраняющему рай херувиму, рядом
текст: прiиде рахъ разбоникъ ко святому раю и1 возбрани1
ему херувимъ онъ показа крест и вниде въ рай . В окруженном высокой стеной райском саду пребывают
взятые живыми на небо ветхозаветные святые Енох
и Илия, рядом надписи: св/ илiя , св/ еногъ . В композицию включены дополнительные сюжеты, связанные
с темой Воскресения Христова: слева вверху — апостол Петр склоняется над пустой гробницей, рядом
текст: петръ при1никъ ко гробу и4 толко видh одне ризы лежащи2 ; справа внизу — воскресший Христос является
ученикам на Тивериадском озере, рядом текст: явися
гд7ь своимъ Yчи1никамъ на море ти1вирияцкомъ .
Сюжет «Воскресение — Сошествие во ад» окружен двенадцатью клеймами праздников:
1. Рождество Богоматери. Анна полусидит
на высоком ложе; рядом с ней у столика стоит дева
с непокрытой головой. Перед ложем на полу сидит
служанка, готовя к омовению новорожденную Марию

Марію й пробуючи рукою воду в купелі. Справа сидять повернені одне до одного Іоаким та Анна з Немовлям Марією на руках.
2. Введення до храму. Марія стоїть перед благословляючим Її первосвященником Захарією. Позаду — діва, яка супроводжує Марію, Анна та Іоаким.
3. Благовіщення. Богоматір стоїть, склавши руки
на грудях. Позаду Неї — престол і столик. Архангел
Гавриїл зображений двічі: зліва — ледь обернувшись назад і вказуючи рукою в бік Діви Марії, правіше — наближаючись до Неї з жестом благословення. Угорі дві хмарки та Святий Дух, який у вигляді
голуба сходить на Богоматір.
4. Різдво Христове. Немовля Христос лежить
сповитий у прямокутних яслах біля входу до печери. Справа біля ясел сидить Богоматір і стоїть
Іосиф. Зліва на тлі печери зображені три волхви,
старший з яких опустився перед Христом на коліно.
5. Стрітення. Праведний Симеон тримає маленького Христа на покровенних руках. Перед
ним — Богоматір, яка простягає до Немовляти руки.
За Її спиною — Іоаким і пророчиця Анна, що звертається до нього.
6. Богоявлення (Хрещення). Христос стоїть
на тлі вод Йордану; Його стегна підперезані. Злегка
схиливши голову й трохи піднявши руки до грудей,
правою рукою Він двоперстно благословляє. Іоанн
Предтеча стоїть зліва на березі, простягаючи праву
руку до голови Христа. На протилежному березі —
група з трьох ангелів з похиленими головами. Угорі
дві хмарки та Святий Дух, який у вигляді голуба сходить на Христа.
7. Вхід до Єрусалима. Христос їде на ослику,
простягаючи праву руку з двоперстним благословенням у бік Єрусалима, а погляд обернувши назад, до апостолів, що йдуть за Ним. Під ноги ослика
дитина постеляє одяг. Назустріч Христові виходять
мешканці міста.
8. Преображення. Христос, оточений світлою
мандорлою, стоїть у центрі на гірській вершині; зліва від Нього — пророк Ілія, справа — пророк Мойсей зі скрижалями. Унизу, біля підніжжя гір, апостоли: у центрі — Іоанн, який упав, справа — Яків
опустився на праве коліно, зліва — Петро опустився
на праве коліно й дивиться на Христа.
9. Вознесіння. У центрі стоїть Богоматір, склавши руки на грудях. За Її спиною два ангели, повернуті до апостолів, що стоять зліва й справа. З дванадцяти апостолів зображені тільки четверо, решта
позначені виступаючими верхівками німбів. Угорі,
у круглому сяйві, напівфігура благословляючого
Христа, який возноситься на горизонтальній хмарі,
по боках від Нього — два ангели.
10. Свята Трійця (Гостинність Авраама). Три
ангели сидять за прямокутним столом, благословляючи трапезу. Зліва за ними — палата, біля входу
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и пробуя рукой воду в купели. Справа сидят обращенные друг к другу Иоаким и Анна с Младенцем Марией
на руках.
2. Введение во храм. Мария стоит перед благословляющим Ее первосвященником Захарией. Позади — сопровождающая Марию дева, Анна и Иоаким.
3. Благовещение. Богоматерь стоит, сложив руки
на груди. Позади Нее — престол и столик. Архангел
Гавриил изображен дважды: слева — чуть обернувшись назад и указывая рукой в сторону Девы Марии,
правее — приближаясь к Ней с жестом благословения. Вверху два облачка и нисходящий на Богоматерь Святой Дух в виде голубя.
4. Рождество Христово. Младенец Христос лежит спеленатый в прямоугольных яслях у входа в пещеру. Справа возле яслей — сидящая Богоматерь
и стоящий Иосиф. Слева на фоне пещеры изображены три волхва, старший из которых опустился перед
Христом на колено.
5. Сретение. Праведный Симеон держит маленького Христа на покровенных руках. Перед ним — простирающая к Младенцу руки Богоматерь. За Ее спиной — Иоаким и обращающаяся к нему пророчица
Анна.
6. Богоявление (Крещение). Христос стоит
на фоне вод Иордана; Его чресла препоясаны. Слегка склонив голову и приподняв руки к груди, правой
рукой Он двуперстно благословляет. Иоанн Предтеча
стоит слева на берегу, простирая правую руку к голове Христа. На противоположном берегу — группа из
трех ангелов со склоненными головами. Вверху два
облачка и нисходящий на Христа Святой Дух в виде
голубя.
7. Вход в Иерусалим. Христос едет на ослике, простирая правую руку с двуперстным благословением в сторону Иерусалима, а взгляд обращая назад,
к идущим за Ним апостолам. Под ноги ослика ребенок постилает одежды. Навстречу Христу выходят
жители города.
8. Преображение. Христос, окруженный светлой
мандорлой, стоит в центре на горной вершине; слева от Него — пророк Илия, справа — пророк Моисей
со скрижалями. Внизу, у подножия гор, апостолы:
в центре — упавший Иоанн, справа — опустившийся
на правое колено Иаков, слева — Петр, опустившийся на правое колено и взирающий на Христа.
9. Вознесение. В центре стоит Богоматерь, сложив
руки на груди. За Ее спиной два ангела, обращенные
к стоящим слева и справа апостолам. Из двенадцати апостолов изображены только четверо, остальные
обозначены выступающими верхушками нимбов.
Вверху, в круглом сиянии, полуфигура благословляющего Христа, возносящегося на горизонтальном облаке, по сторонам от Него — два ангела.
10. Святая Троица (Гостеприимство Авраама). Три ангела сидят за прямоугольным столом,
благословляя трапезу. Слева за ними — палата со

до якої стоять Авраам і Сарра, у центрі — Мамврійський дуб, справа — гора.
11. Воздвиження Хреста. У центрі стоїть Єрусалимський патріарх Макарій, піднімаючи обома руками над головою великий хрест. По боках від патріарха два юних диякони. Зліва стоїть цар Константин,
справа — цариця Єлена.
12. Успіння. Богоматір покоїться на ложі, головою
вліво, склавши руки на грудях. За ложем у мигдалеподібному сяйві стоїть благословляючий Христос із
душею Богоматері у вигляді сповитого немовляти.
По боках від Христа стоять два святителі, по боках від
ложа — апостоли. Перед ложем ангел відтинає руки
Авфонії, який намагався перекинути одр Богоматері.
Тло та німби золоті. Поля зелені. Ковчег обведений червоною лінією. Опуш червона з білою лінією.
Написи. На полях назви сюжетів: на верхньому
та нижньому — великим шрифтом в’яззю, на бічних — дрібним спрощеним шрифтом. Написи всередині сюжетів див. Опис.
Іконографія. На іконі суміщені сцени основних
дванадцяти (двунадесятих) православних свят
і «Воскресіння Христового». Розташування сюжетів традиційне. Центр займає «Воскресіння»
як головний празник, який за значенням переважає решту. Розміщені довкола нього 12 святкових
клейм починаються у лівому верхньому куті «Різдвом Богоматері» й закінчуються у правому нижньому куті «Успінням». Вибір початкового та завершального клейма відповідає порядкові церковного
календаря, в якому «Різдво Богоматері» (8 вересня ст. ст.) є першим двунадесятим празником богослужбового року, а «Успіння Богоматері» (15 серпня ст. ст.) — останнім. Порядок решти клейм, не
збігаючись із богослужбовим календарем, відповідає хронології євангельських подій. Іконографічними особливостями пам’ятки є: двічі повторена фігура архангела у «Благовіщенні», «Різдво
Христове», зображене за західним зразком «Поклоніння волхвів», «Свята Трійця», представлена
в ізводі «Гостинності Авраама». Традиційний для
Православ’я ізвод «Воскресіння Христового» у вигляді «Зішестя до аду» поєднаний із західним варіантом «Повстання Христа від гроба», що з’явився
в російському іконописі з XVII століття. Про сюжети празників та іконографію див.: Лаврентьев,
1862; Покровский, 2001.
Схоронність. Місцями відшарування фарбового шару з левкасом. Втрати фарбового шару, іноді
з ґрунтом. Покривний шар тонкий, нерівномірний,
місцями пожовклий.
Реставрація. Проводилася в ННДРЦУ в 2015–
2018 роках.
Надходження. Ікона переведена з науководопоміжного фонду КМРМ у 1993 році.
Атрибуція. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
датували ікону другою половиною XIX століття.

стоящими у входа Авраамом и Саррой, в центре —
Мамврийский дуб, справа — гора.
11. Воздвижение Креста. Стоящий в центре
Иерусалимский патриарх Макарий приподнимает
двумя руками над головой большой крест. По сторонам от патриарха два юных диакона. Слева стоит
царь Константин, справа — царица Елена.
12. Успение. Богоматерь покоится на ложе, головой
влево, сложив руки на груди. За ложем в миндалевидном сиянии стоит благословляющий Христос с душой
Богоматери в виде спеленатого младенца. По сторонам от Христа стоят два святителя, по сторонам
ложа — апостолы. Перед ложем ангел отсекает руки
Авфонии, пытавшемуся опрокинуть одр Богоматери.
Фон и нимбы золотые. Поля зеленые. Ковчег обведен красной линией. Опушь красная с белой линией.
Надписи. На полях названия сюжетов: на верхнем
и нижнем — крупным шрифтом вязью, на боковых —
мелким упрощенным шрифтом. Надписи внутри сюжетов см. Описание.
Иконография. На иконе совмещены сцены основных двенадцати (двунадесятых) православных праздников и «Воскресения Христова». Расположение сюжетов традиционно. Центр занимает «Воскресение»
как главный праздник, превосходящий по значению
все остальные. Размещенные вокруг него 12 праздничных клейм начинаются в левом верхнем углу
«Рождеством Богоматери» и заканчиваются в правом
нижнем углу «Успением». Выбор начального и завершающего клейма соответствует порядку церковного
календаря, в котором «Рождество Богоматери» (8 сентября ст. ст.) является первым двунадесятым праздником богослужебного года, а «Успение Богоматери»
(15 августа ст. ст.) — последним. Порядок остальных
клейм, не совпадая с богослужебным календарем,
соответствует хронологии евангельских событий.
Иконографическими особенностями памятника являются: дважды повторенная фигура архангела в «Благовещении», «Рождество Христово», изображенное
по западному образцу «Поклонения волхвов», «Святая Троица», представленная в изводе «Гостеприимства Авраама». Традиционный для Православия
извод «Воскресения Христова» в виде «Сошествия
во ад» соединен с западным вариантом «Восстания
Христа от гроба», появившимся в русской иконописи
с XVII века. О сюжетах праздников и их иконографии
см.: Лаврентьев, 1862; Покровский, 2001.
Сохранность. Местами отслоение красочного
слоя с левкасом. Утраты красочного слоя, иногда
с грунтом. Покровный слой тонкий, неравномерный,
местами пожелтевший.
Реставрация. Проводилась в ННИРЦУв 2015–
2018 годах.
Поступление. Икона переведена из научно-вспомогательного фонда КМРИ в 1993 году.
Атрибуция. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова датировали икону второй половиной XIX века. По мнению
237

На думку Н. І. Комашко, вона належить до палехських творів пізнього ХІХ століття.
Література. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90–91;
Левченко, 2006.

Н. И. Комашко, она относится к палехским произведениям позднего ХІХ века.
Литература. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90–91;
Левченко, 2006.

61.
Іоанн Предтеча,
з празниками,
вибраними святими
та сценами житія
(ікона з тричастинного
Деісуса)
Друга половина XIX століття
Іконописні центри
Володимирської губернії (?)
Дерево, темпера
50,5 × 31,5 × 2,9
Дошка без ковчега, шпуги торцеві. Паволоки немає, левкас.
Інв. Ж-1585

Иоанн Предтеча,
с праздниками,
избранными святыми
и сценами жития
(из трехчастного
Деисуса)
Вторая половина XIX века
Иконописные центры
Владимирской губернии (?)
Дерево, темпера. 50,5 × 31,5 × 2,9
Доска без ковчега, шпонки торцовые. Паволока отсутствует,
левкас.
Инв. Ж-1585

Опис. У центрі ікони поясне зображення повернутого напівобертом вліво Іоанна Предтечі. У лівій
руці на рівні пояса він тримає круглу євхаристичну
чашу, в якій на червоному тлі лежить оголене Немовля Христос; у тій же руці — розгорнутий сувій.
Правою, піднятою до рівня грудей рукою він вказує
згори вниз на чашу, в бік якої дещо похилена його
голова. Пасма довгого волосся покривають плечі
Іоанна, борода зображена у вигляді рідких «космочок». Одяг складається з темно-зеленого гіматія
та коричневої волосяниці з вохристими висвітленнями. Німб декорований радіальними смугами сяйва з «перлинами» та обведений червоною смугою.
Вохрення білясте по світло-коричневому санкирю.
По боках від фігури розміщені облямовані рослинним орнаментом чотири медальйони з поясними
зображеннями звернених до Іоанна святих: мучеників Флора, Лавра, святих Димитрія (?) та Лонгина (?). У верхніх кутах ікони клейма двох празників:
зліва — «Вхід до Єрусалима», справа — «Воздвиження Хреста». Унизу, під фігурою Іоанна, три
клейма: «Різдво Іоанна Предтечі», «Богоявлення
Господнє — Хрещення» та «Усікновіння глави Іоанна Предтечі».
1. Вхід до Єрусалима. Христос сидить на білому
ослику, що йде вправо. Голова Христа повернута до
двох апостолів, які йдуть за ним, — Петра та Іоанна.
Справа перед брамою Єрусалима стоїть, розвівши
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St John the Baptist, with
Feasts, Selected Saints,
and scenes from his
life (from a three-part
Deёsis)
Second half of the C19th
Icon-painting centres
in the Vladimir region (?)
Wood, tempera
50.5 × 31.5 × 2.9
Panel with no ‘kovcheg’,
block battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-1585

Описание. В центре иконы поясное изображение
обращенного вполоборота влево Иоанна Предтечи.
В левой руке на уровне пояса он держит круглую евхаристическую чашу с лежащим в ней на красном фоне
обнаженным Младенцем Христом; в той же руке —
развернутый свиток. Правой, поднятой до уровня груди рукой он указывает сверху вниз на чашу, в сторону
которой чуть склонена его голова. Пряди длинных
волос покрывают плечи Иоанна, борода изображена
в виде редких «космочек». Одежда состоит из темнозеленого гиматия и коричневой власяницы с охристыми высветлениями. Нимб декорирован радиальными полосами сияния с «жемчужинами» и обведен
красной полосой. Охрение белесое по светло-коричневому санкирю. По сторонам фигуры расположены окаймленные растительным орнаментом четыре
медальона с поясными изображениями обращенных
к Иоанну святых: мучеников Флора, Лавра, святых
Димитрия (?) и Лонгина (?). В верхних углах иконы
клейма двух праздников: слева — «Вход в Иерусалим», справа — «Воздвижение Креста». Внизу, под
фигурой Иоанна, три клейма: «Рождество Иоанна
Предтечи», «Богоявление Господне — Крещение»
и «Усекновение главы Иоанна Предтечи».
1. Вход в Иерусалим. Христос сидит на белом ослике, идущем вправо. Голова Христа повернута к следующим за Ним двум апостолам — Петру и Иоанну.
Справа перед вратами Иерусалима стоит, разведя

руки, чоловік (без німба), що уособлює мешканців
міста, котрі зустрічають Христа. Зліва вдалині —
Єлеонська гора з деревом на вершині.
2. Воздвиження Хреста. У центрі два святителі —
Макарій, єпископ Єрусалимський (пом. 333/334),
і Сільвестр (найімовірніше, єпископ Римський;
пом. 335) — підтримують встановлений між ними
високий восьмикінцевий хрест. Зліва від них свята
рівноапостольна цариця Єлена, справа — невідома
жінка (без німба), яка може уособлювати численних
свідків події. Святитель Римський Сільвестр не брав
участі в історичному Воздвиженні Хреста; проте він
жив у той же час, що і Макарій, Константин і Єлена, спілкувався з ними, зіграв важливу роль у захисті Православ’я у світі, чому й міг бути зображений
у цьому сюжеті.
3. Різдво Іоанна Предтечі. Зліва на високому
ложі сидить, приклавши руки до грудей, Єлисавета;
справа — Захарія, що звертається до неї. Біля ложа
на підлозі сидить служниця з новонародженим Іоанном на колінах.
4. Богоявлення Господнє — Хрещення. У центрі на вузькій смузі Йордану стоїть, повернувшись
уліво, оголений Христос. Права Його рука злегка
піднята, ліва прикриває наготу; ноги схрещені. Зліва на березі стоїть Іоанн Хреститель, торкаючись
правою рукою голови Христа. На протилежному березі — три ангели з простягнутими до Христа покровенними руками.
5. Усікновіння глави Іоанна Предтечі. Іоанн
Предтеча зі зв’язаними руками стоїть, схилившись
вправо. Над ним — молодий кат. Поклавши руку
на спину пророка, він високо здійняв меч, схожий
на тонку криву шаблю. Справа стоїть дочка Іродіади
з блюдом у руках, чекаючи виконання страти. Позаду неї — вхід до царського палацу.
Клейма празників окреслені тонкою білою лінією. Тло та німби золоті. Поля на іконі відсутні. Опуш
триколірна — червоно-синьо-біла.
Написи. На тлі, у двох орнаментальних картушах
над плечима Іоанна: СТЫ~Й. ПР~О / I|ОАНЪ ПР~Е . На сувої в руці Іоанна: Азъ Видехъ . Написи празників: Входъ
Воiеръсалiмъ гд7а , Воздвиженiе к1ре/стя гсо1дня , рожество
ста/го про8 l4оанна пре~ , богоявленiе. гд7не. , Yсекновенiе главы
с/ iоанна пре . Біля ликів святих: с/ петръ , с/ iоанн (двічі),
св/ eлена , с/ макарiи , с/ силиверстъ , с/ eлиzавета , с/ захарiй ,
iwаннъ , iс хс/ . Над святими в медальйонах: с/. fлоръ ,
с/ лавьръ , с/ димитрiи , с/ логинъ [ло/] .
Іконографія. Поясне зображення Іоанна
Предтечі у волосяниці, що підкреслює аскетизм
святого, з’явилося у XIV–XV століттях і набуло
поширення на Русі в період правління Іоанна IV
Грозного. У середині — другій половині XVI століття виникає новий варіант іконографії: в руках
Іоанна зображувалася посудина не з главою,
а з євхаристичним Агнцем — Немовлям Христом. Іоанн Предтеча представлений як свідок
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руки, человек (без нимба), который олицетворяет
встречающих Христа горожан. Слева вдали — Елеонская гора с деревом на вершине.
2. Воздвижение Креста. В центре два святителя — Макарий, епископ Иерусалимский (ум. 333/334),
и Сильвестр (вероятнее всего, епископ Римский;
ум. 335) — поддерживают установленный между ними
высокий восьмиконечный крест. Слева от них святая
равноапостольная царица Елена, справа — неизвестная женщина (без нимба), которая может олицетворять многочисленных свидетелей события. Святитель
Римский Сильвестр не принимал участия в историческом Воздвижении Креста; однако он жил в то же
время, что и Макарий, Константин и Елена, общался
с ними, сыграл важную роль в защите Православия
в мире, почему и мог быть изображен в этом сюжете.
3. Рождество Иоанна Предтечи. Слева на высоком ложе сидит, приложив руки к груди, Елисавета;
справа — обращающийся к ней Захария. Возле ложа
на полу сидит служанка с новорожденным Иоанном
на коленях.
4. Богоявление Господне — Крещение. В центре
на узкой полосе Иордана стоит, повернувшись влево, обнаженный Христос. Правая Его рука слегка
приподнята, левая закрывает наготу; ноги скрещены.
Слева на берегу стоит Иоанн Креститель, касающийся правой рукой головы Христа. На противоположном
берегу — три ангела с протянутыми ко Христу покровенными руками.
5. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн
Предтеча со связанными руками стоит, склонившись
вправо. Над ним — молодой палач. Положив руку
на спину пророка, он высоко занес меч, похожий
на тонкую кривую саблю. Справа стоит дочь Иродиады с блюдом в руках, ожидающая исполнения казни.
Позади нее — вход в царский дворец.
Клейма праздников очерчены тонкой белой линией. Фон и нимбы золотые. Поля на иконе отсутствуют.
Опушь трехцветная — красно-сине-белая.
Надписи. На фоне, в двух орнаментальных картушах
над плечами Иоанна: СТЫ~Й. ПР~О / I|ОАНЪ ПР~Е . На свитке
в руке Иоанна: Азъ Видехъ . Надписи праздников: Входъ
Воiеръсалiмъ гд7а , Воздвиженiе к1ре/стя гсо1дня , рожество ста/го
про8 l4оанна пре~ , богоявленiе. гд7не. , Yсекновенiе главы с/ iоанна
пре . У ликов святых: с/ петръ , с/ iоанн (дважды), св/ eлена ,
с/ макарiи , с/ силиверстъ , с/ eлиzавета , с/ захарiй , iwаннъ ,
iс хс/ . Над святыми в медальонах: с/. fлоръ , с/ лавьръ ,
с/ димитрiи , с/ логинъ [ло/] .
Иконография. Поясное изображение Иоанна
Предтечи во власянице, подчеркивающей аскетизм
святого, появилось в XIV–XV столетиях и получило
распространение на Руси в период правления Иоанна IV Грозного. В середине — второй половине XVI
века возникает новый вариант иконографии: в руках
Иоанна изображался сосуд не с главой, а с евхаристическим Агнцем — Младенцем Христом. Иоанн
Предтеча представлен как свидетель исполнения

справдження ветхозавітних пророцтв про спокутну жертву Христа. Символічний зміст зображення
розкривається у зіставленні слів Євангелія та літургічної термінології. Напис на сувої відтворює
початкові слова виголошеної Іоанном фрази:
«Я бачив і засвідчив» (Ін. 1:34). В інших іконах
з таким же сюжетом цей текст часто доповнюється словами Іоанна Предтечі, сказаними ним про
Христа, який ішов до нього: «Оце Агнець Божий,
що на Себе гріх світу бере» (Ін. 1:29). У літургії
словом «Агнець» називається частина просфори,
котра по звершенні таїнства стає Тілом Христовим. Таким чином, чаша в руці Іоанна Предтечі
співвідноситься с богослужебною Чашею для
причастя і акцентує зв’язок таїнства Євхаристії
з Хресною жертвою Ісуса Христа. Про іконографію Іоанна Предтечі див.: Каменнов, 1887.
Схоронність. Дошка внизу спиляна і має підпалину від свічі. Місцями слабко виявлений кракелюр.
Дрібні втрати й подряпини фарбового шару по краях.
Надходження. У 1980 році з зібрання академіка
О. І. Бродського (Київ).
Атрибуція. На думку Н. І. Комашко, стилістично
ікона близька до зразків «розхожого письма» с. Холуй Володимирської губернії. Складна композиція,
написання монограми Христа літерами ІС ХС, вплив
народних традицій дозволяють віднести її до творів
іконописців-старообрядців.
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90; Левченко, 2006.

ветхозаветных пророчеств об искупительной жертве
Христа. Символический смысл изображения раскрывается в сопоставлении слов Евангелия и литургической терминологии. Надпись на свитке воспроизводит
начальные слова произнесенной Иоанном фразы:
«Аз видех и свидетельствовах» (Ин. 1:34). В других
иконах с таким же сюжетом этот текст часто дополняется словами Иоанна Предтечи, которые он произнес, указывая на идущего к нему Христа: «Се Агнец
Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1:29). В литургии
словом «Агнец» называется часть просфоры, которая
при совершении таинства становится Телом Христовым. Таким образом, чаша в руке Иоанна Предтечи
соотносится с богослужебной Чашей для причастия
и акцентирует связь таинства Евхаристии с Крестной жертвой Иисуса Христа. Об иконографии Иоанна
Предтечи см.: Каменнов, 1887.
Сохранность. Доска внизу спилена и имеет ожог
от свечи. Местами слабовыраженный кракелюр. Мелкие утраты и царапины красочного слоя по краям.
Поступление. В 1980 году из собрания академика
А. И. Бродского (Киев).
Атрибуция. По мнению Н. И. Комашко, стилистически икона близка образцам «расхожего письма»
с. Холуй Владимирской губернии. Сложная композиция, написание монограммы Христа литерами ІС ХС,
влияние народных традиций позволяет отнести ее
к произведениям иконописцев-старообрядцев.
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90; Левченко, 2006.

62.
Святитель
Миколай Чудотворець
Друга половина XIX століття
Іконописні центри
Володимирської губернії
Дерево, темпера
44,2 × 36,5 × 2,2
Дошка без ковчега, шпуги врізні
зустрічні. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-1587

Святитель
Николай Чудотворец
Вторая половина XIX века
Иконописные центры
Владимирской губернии
Дерево, темпера
44,2 × 36,5 × 2,2
Доска без ковчега, шпонки
врезные встречные. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-1587

Опис. Зображення фронтальне поясне. Права
рука святителя перед грудьми з жестом двоперстного благословення; вказівний та середній пальці
схрещені. Лівою рукою він підтримує знизу розкрите Євангеліє. Червоний фелон орнаментований
колами з уписаними у них хрестами. Плечі вкриті
зеленим омофором з великими червоно-чорними
хрестами, накинутим на ліве передпліччя, на якому

St Nicholas the
Wonderworker
Second half of the C19th
Icon-painting centres
in the Vladimir Governorate
Wood, tempera
44.2 × 36.5 × 2.2
Panel with no ‘kovcheg’,
latitudinal cut-in battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-1587

Описание. Изображение фронтальное поясное.
Правая рука святителя перед грудью с жестом двуперстного благословения; указательный и средний
пальцы скрещены. Левой рукой он поддерживает
снизу раскрытое Евангелие. Красная фелонь орнаментирована кругами с вписанными в них крестами.
Покрывающий плечи зеленый омофор с большими красно-черными крестами наброшен на левое
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утримується Євангеліє. Кайма фелона, поручі та комір декоровані перлами та камінням. Вохрення виконано світлою вохрою по коричневому санкирю.
Волосся написане тонкими білильними лініями
по коричнево-сірій підготовці. Голова святителя торкається верхньої межі середника, а німб виходить
за половину верхнього поля. Німб золотий з подвійною червоно-білою обвідкою. По боках від німба,
у верхніх кутах ікони, хмарні небесні сегменти з поясними фігурами Христа й Богоматері. Христос,
благословляючи святого Миколая, простягає йому
Євангеліє, а Богоматір розкриває омофор. Тло ікони темно-коричневе. Поля вохристо-коричневі. Замість ковчега — золота смуга з червоною та білою
лініями. Опуш двоколірна — червона та синя.
Написи. На тлі над плечима Миколая чорним
кольором ім’я святителя у кличному відмінку: Ст/ый
николае чу0 . На розвороті книги у два стовпці фрагмент Євангелія від Луки (Лк. 6:17–23), що читається
на літургії в день пам’яті святителя: Во врh1мя o1но
ста lс/ на местh равне и народъ Y4ченик е4го и4 множество
много людей t всея lY4деи . По боках від німба Христа:
IС~ ХС~ , по боках від німба Богоматері: МР~ FY~ .
Іконографія. Святитель Миколай, архієпископ
Мир Лікійських, брав участь у Першому Вселенському Соборі, що затвердив православний Символ віри. На одному з засідань собору, під час суперечки зі священником Арієм, який заперечував
божественність Христа, Миколай вдарив єретика
по щоці, за що був позбавлений сану єпископа. Однак учасникам Собору було видіння, в якому Сам
Христос і Богоматір повертали Миколаєві знаки
єпископського достоїнства — Євангеліє та омофор.
Після цього Миколая відновили в попередньому
сані, а єресь Арія була засуджена. Опис цієї події
в житії святителя простежується по джерелах з VIII–
IХ століть. У російській писемності воно ввійшло
до так званої некнижної редакції «Житія Миколи»,
що набула поширення у ХV–XVI століттях. З цим
епізодом, відомим як «Нікейське чудо», пов’язане
зображення на іконі Христа й Богоматері. У ранніх
пам’ятках їхні зменшені напівфігури зображувалися в медальйонах. Тут використано прийом, що зустрічається у ряді пам’яток XVII століття: Спаситель
і Богородиця розташовані у хмарних сегментах.
Одна з особливостей іконографії — не прикрита
одягом кисть лівої руки Миколая. В інших варіантах
святитель підтримує Євангеліє, закривши долоню
омофором на знак благоговійного ставлення до
священного предмета. На Русі поясні зображення
святителя Миколая з розкритим Євангелієм відомі
з XIII століття; особливе їх розповсюдження випадає на XVIII–XIX століття. Іконографія даного твору
характерна для старообрядницьких пам’яток, у яких
поясне зображення двоперстно благословляючого
Миколая з розкритим Євангелієм перетворилося
на усталену схему, повторювану в багатьох іконах із
незначними змінами в деталях.

предплечье, на котором удерживается Евангелие.
Кайма фелони, поручи и ворот декорированы жемчугом и камнями. Охрение выполнено светлой охрой
по коричневому санкирю. Волосы написаны тонкими
белильными линиями по коричнево-серой подготовке.
Голова святителя касается верхней границы средника, а нимб выходит за половину верхнего поля. Нимб
золотой с двойной красно-белой обводкой. По сторонам нимба, в верхних углах иконы, облачные небесные
сегменты с поясными фигурами Христа и Богоматери.
Христос, благословляя святого Николая, протягивает ему Евангелие, а Богоматерь простирает омофор.
Фон иконы темно-коричневый. Поля охристо-коричневые. Вместо ковчега — золотая полоса с красной и белой линиями. Опушь двухцветная — красная и синяя.
Надписи. На фоне над плечами Николая черным
цветом имя святителя в звательном падеже: Ст/ый николае чу0 . На развороте книги в два столбца фрагмент
Евангелия от Луки (Лк. 6:17–23), который читается
на литургии в день памяти святителя: Во врh1мя o1но
ста lс/ на местh равне и народъ Y4ченик е4го и4 множество
много людей t всея lY4деи . По сторонам нимба Христа:
IС~ ХС~ , по сторонам нимба Богоматери: МР~ FY~ .
Иконография. Святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских, принимал участие в Первом Вселенском Соборе, утвердившем православный Символ
веры. На одном из заседаний собора, во время спора
со священником Арием, отрицавшим божественность
Христа, Николай ударил еретика по щеке, за что был
лишен сана епископа. Однако участникам Собора
было видение, в котором Сам Христос и Богоматерь
возвращали Николаю знаки епископского достоинства — Евангелие и омофор. После этого его восстановили в прежнем сане, а ересь Ария была осуждена.
Описание этого события в житии святителя прослеживается по источникам с VIII–IХ веков. В русской
письменности оно вошло в так называемую некнижную редакцию «Жития Николы», получившую распространение в ХV–XVI веках. С этим эпизодом, известным как «Никейское чудо», связано изображение
на иконе Христа и Богоматери. В ранних памятниках
их уменьшенные полуфигуры изображались в медальонах. Здесь использован прием, встречающийся
в ряде памятников XVII века: Спаситель и Богородица расположены в облачных сегментах. Одна из особенностей иконографии — не прикрытая облачением
кисть левой руки Николая. В других вариантах святитель поддерживает Евангелие, закрыв ладонь омофором в знак благоговейного отношения к священному
предмету. Поясные изображения святителя Николая
с раскрытым Евангелием известны в русской иконописи с XIII века; особое их распространение приходится
на XVIII–XIX века. Иконография данного произведения
характерна для старообрядческих памятников, в которых поясное изображение двуперстно благословляющего Николая с раскрытым Евангелием превратилось
в устойчивую схему, повторяемую во множестве икон
с незначительными изменениями в деталях.
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Про свт. Миколая див. також Кат. 11.
Схоронність. Численні втрати й потертості
по всій поверхні. На тлі та полях згриблювання фарбового шару. Німб — сусальне срібло, підфарбоване лаком.
Надходження. У 1980 році з зібрання академіка
О. І. Бродського (Київ).
Атрибуція. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова
датували ікону XIX століттям. На думку Н. І. Комашко, вона може бути віднесена до старообрядницьких пам’яток кінця XIX століття регіону ВеткиСтародуб’я (нині Брянська обл.).
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90; Левченко, 2006.

О свт. Николае см. также Кат. 11.
Сохранность. Многочисленные утраты и потертости по всей поверхности. На фоне и полях сгрибливание красочного слоя. Нимб — сусальное серебро,
подцвеченное лаком.
Поступление. В 1980 году из собрания академика
А. И. Бродского (Киев).
Атрибуция. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова датировали икону XIX веком. По мнению Н. И. Комашко,
она может быть отнесена к старообрядческим памятникам конца XIX века региона Ветки-Стародубья
(ныне Брянская обл.).
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90; Левченко, 2006.

63.
Богоматір Казанська;
Воскресіння — Зішестя
до аду; Святитель
Миколай Чудотворець;
Вибрані святі
(дворядиця)

Богоматерь Казанская;
Воскресение —
Сошествие во ад;
Святитель Николай
Чудотворец; Избранные
святые (двурядица)

Друга половина XIX століття
Іконописні центри
Володимирської губернії
Дерево, темпера. 31 × 24 × 2,5
Дошка з ковчегом, шпуги врізні
зустрічні. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-1586

Вторая половина XIX века
Иконописные центры
Владимирской губернии
Дерево, темпера. 31 × 24 × 2,5
Доска с ковчегом, шпонки
врезные встречные. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-1586

Опис. Зображення розміщені у двох горизонтальних рядах, нижній з яких удвічі вищий від верхнього. У верхньому ряду три сюжети: Богоматір Казанська, Воскресіння — Зішестя до аду, Миколай
Чудотворець. У нижньому — десять святих на повний зріст, розділені на дві повернуті до центру групи: зліва — преподобний Сергій Радонезький, великомученик Димитрій Солунський, святитель Тихон,
мученик Никита, священномученик Антипа; справа — великомученик Георгій Побідоносець, мучениця Гликерія, мучениця Фотинія, рівноапостольна
Марія Магдалина, великомучениця Варвара.
Воскресіння Христове зображено фрагментарно
в ізводі «Зішестя до аду». Оточений мигдалеподібною славою Христос, попираючи потрощені врата
пекла, тримає за руку Адама, який стоїть біля Його
ніг, звертаючи на нього погляд. У трохи піднятій лівій
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The Kazan Icon of
the Mother of God;
The Resurrection
and the Harrowing of
Hell; St Nicholas the
Wonderworker; Selected
Saints (double icon)
Second half of the C19th
Icon-painting centres
in the Vladimir region
Wood, tempera. 31 × 24 × 2.5
Panel with ‘kovcheg’, latitudinal
cut-in battens. No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-1586

Описание. Изображения размещены в двух горизонтальных рядах, нижний из которых вдвое выше
верхнего. В верхнем ряду три сюжета: Богоматерь
Казанская, Воскресение — Сошествие во ад, Николай Чудотворец. В нижнем — десять святых в рост,
разделенные на две обращенные к центру группы:
слева — преподобный Сергий Радонежский, великомученик Димитрий Солунский, святитель Тихон,
мученик Никита, священномученик Антипа; справа —
великомученик Георгий Победоносец, мученица Гликерия, мученица Фотиния, равноапостольная Мария
Магдалина, великомученица Варвара.
Воскресение Христово изображено фрагментарно в изводе «Сошествие во ад». Окруженный миндалевидной славой Христос, попирая сокрушенные
врата ада, держит за руку стоящего у Его ног Адама,
обращая на него взгляд. В приподнятой левой руке

руці у Христа сувій. Справа, симетрично до Адама,
зображена Єва, яка простягає до Христа покровенні
руки. Зображення праотців поколінне. Над Адамом
погрудне зображення Іоанна Предтечі з розгорнутим сувоєм, над Євою — пророк Мойсей зі скрижалями. Вище, по боках від сяйва Христа, визирають
німби з краєчками голів царя Давида та Іова Багатостраждального.
Богоматір Казанська традиційна. Богородиця
зображена погрудно, Її голова похилена вправо до
Немовляти. Поколінна фігура Христа фронтальна;
благословляюча права рука відведена вбік, ліва
схована гіматієм.
Зображення свт. Миколая фронтальне поясне.
Права рука з двоперстним благословенням перед
грудьми; у лівій розкрите Євангеліє. Погляд спрямований уліво. Фелон прикрашений рослинним орнаментом.
Одяг Сергія Радонезького чернечий: ряса, мантія
та параман; у руці сувій. На Димитрії, Никиті та Георгії одяг воїнів: пластинчасті обладунки, короткі
туніки, плащі, штани й чоботи. На Тихоні та Антипі
одяг єпископів: підризник, фелон та омофор (фелон
Тихона хрещатий, у Антипи з рослинним орнаментом); у руках — закриті Євангелія. Жони вдягнені
у мафорії та туніки, доповнені у Фотинії та Варвари платами. Димитрій, Никита, Фотинія та Варвара
тримають восьмикінцеві мученицькі хрести. Права
рука Георгія піднята у двоперсті.
Німби та пробіли одягу золоті. Позем темнооливковий. Тло світло-вохристе. Поля оливкові.
По краю лузги червона смуга з тонкою білою лінією.
Опуш двоколірна — червона та коричнева.
Написи. По центру верхнього поля золотом:
Воскр7нiе хт7во: . Решта написів виконана червоним кольором. Центральне клеймо: над головою Христа — IС~. ХС~. ; зліва в німбах — ц/. дв/дъ ,
с/. lwа1ннъ пр0 , с/. а4да1мъ ; на сувої Іоанна — Се а3гнец
б9жi1 1въземляи грехи мира. , справа в німбах — с/. l4wвъ ;
с/. моисей: ; с/. e4вва: ; на скрижалях Мойсея — а вгдеsзиfi. (слов’янські цифри від 1 до 10). Ліве клеймо:
у верхніх кутах — МР~ FY~ ; над правим плечем Богородиці — каза1нскiя пр7 бц0ы ; над головою Немовляти: lс/ хс/ . Праве клеймо: Ст/ы. нико1лае чюдо/т: . Нижня частина (зліва направо): Прп0. се2ргiи, ра0 ; с. в. м,
Дими1трiи сел ; с/. ти1хонъ чю0 ; с/. муч, ники1та: ; с/. сщ~м/,
а4нти1пiи. ; с/. в/. м/, геw3ргiи поб0е. ; с/. муч, глике1рiя: ;
с/. м/. fwти1нiя: , с/. ма1рiя маг. ; с/. в/ муч. варва1ра .
Іконографія. Воскресіння Христове представлене в традиційному ізводі «Зішестя до аду». Його іконографія, що сягає візантійського мистецтва, склалася на основі біблійних пророцтв, апостольських
послань, святоотецьких творів, а також апокрифічного «Євангелія Никодима», де сказано, як після
розп’яття й хресної смерті Христос зійшов до пекла, а потім, коли воскрес, вивів з нього прабатьків Адама і Єву разом з ветхозавітними пророками
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у Христа свиток. Справа, симметрично Адаму, изображена Ева, протягивающая ко Христу покровенные руки. Изображение праотцев поколенное. Над
Адамом погрудное изображение Иоанна Предтечи
с развернутым свитком, над Евой — пророк Моисей
со скрижалями. Выше, по сторонам сияния Христа,
выглядывают нимбы с краешками голов царя Давида
и Иова Многострадального.
Богоматерь Казанская традиционна. Богородица
изображена погрудно, Ее голова склонена вправо
к Младенцу. Поколенная фигура Христа фронтальна;
благословляющая правая рука отведена в сторону,
левая скрыта гиматием.
Изображение свт. Николая фронтальное поясное.
Правая рука с двуперстным благословением перед
грудью; в левой раскрытое Евангелие. Взгляд направлен влево. Фелонь украшена растительным орнаментом.
Облачение Сергия Радонежского монашеское:
ряса, мантия и параман; в руке свиток. На Димитрии,
Никите и Георгии одежды воинов: пластинчатые доспехи, короткие туники, плащи, штаны и сапоги. На Тихоне и Антипе одеяние епископов: подризник, фелонь
и омофор (фелонь Тихона крещатая, у Антипы с растительным орнаментом); в руках — закрытые Евангелия.
Жены одеты в мафории и туники, дополненные у Фотинии и Варвары платами. Димитрий, Никита, Фотиния
и Варвара держат восьмиконечные мученические кресты. Правая рука Георгия поднята в двуперстии.
Нимбы и пробела одежд золотые. Позем темнооливковый. Фон светло-охристый. Поля оливковые.
По краю лузги красная полоса с тонкой белой линией.
Опушь двухцветная — красная и коричневая.
Надписи. По центру верхнего поля золотом:
Воскр7нiе хт7во: . Остальные надписи выполнены красным цветом. Центральное клеймо: над головой Христа — IС~. ХС~. ; слева в нимбах — ц/. дв/дъ , с/. lwа1ннъ пр0 ,
с/. а4да1мъ ; на свитке Иоанна — Се а3гнец б9жi1 1въземляи
грехи мира. , справа в нимбах — с/. l4wвъ ; с/. моисей: ;
с/. e4вва: ; на скрижалях Моисея — а/вгдеsзиfi. (славянские цифры от 1 до 10). Левое клеймо: в верхних углах — МР~ FY~ ; над правым плечом Богородицы —
каза1нскiя пр7 бц0ы ; над головой Младенца: lс/ хс/ . Правое
клеймо: Ст/ы. нико1лае чюдо/т: . Нижняя часть (слева направо): Прп0. се2ргiи, ра0 ; с. в. м, Дими1трiи сел ; с/. ти1хонъ
чю0 ; с/. муч, ники1та: ; с/. сщ~м/, а4нти1пiи. ; с/. в/. м/, геw3ргiи
поб0е. ; с/. муч, глике1рiя: ; с/. м/. fwти1нiя: , с/. ма1рiя маг. ;
с/. в/ муч. варва1ра .
Иконография. Воскресение Христово представлено в традиционном изводе «Сошествие во ад».
Его иконография, восходящая к византийскому искусству, сложилась на основе библейских пророчеств,
апостольских посланий, святоотеческих сочинений,
а также апокрифического «Евангелия Никодима», где
говорится, как после распятия и крестной смерти Христос сошел в ад, а затем, воскреснув, вывел из него
прародителей Адама и Еву вместе с ветхозаветными

та праведниками. У такому варіанті «Воскресіння» зображували на Русі аж до кінця XVI століття.
З XVII століття стала з’являтися західна версія цього сюжету у вигляді «Виходу Христа з гробу».
Зображення Богоматері Казанської та Миколая
Чудотворця, що фланкують «Воскресіння», традиційні. У виборі сюжетів для верхнього ряду композиції, імовірно, відбилося уявлення про найзначущі іконні образи: Воскресіння Христове — головне
православне свято (Пасха), Миколай — найшановніший у народі святий, Богоматір Казанська — один
з найшанованіших богородичних образів.
Святі, представлені у нижньому ряду, можливо,
були тезоіменитими членам сім’ї замовника ікони.
Великомученик Димитрій походив із знатного
роду й жив у III столітті у Фессалоніках (слов’янська назва — Солунь) у часи гоніння на християн.
Займаючи посаду проконсула Фессалонікійської
області, він був зобов’язаний знищувати християнство, а замість цього став викорінювати поганські
звичаї та ідолопоклонство. За відкрите сповідання
віри у Христа був за наказом імператора Максиміана ув’язнений і в 306 році страчений.
Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, жив
у V столітті на Кіпрі. Прославився милосердям і даром чудотворення, що проявився у нього з юнацтва.
Великомученик Никита Готський жив у IV столітті
на берегах Дунаю. Прийнявши хрещення від єпископа Феофіла, учасника Першого Вселенського Собору, він разом з готським єпископом Вульфілою поширював християнство серед одноплеменців. Під час
гоніння, влаштованого на християн поганським правителем Атанаріхом, був узятий під варту, підданий
мукам, після чого спалений на вогнищі у 372 році.
Священномученик Антипа — учень апостола
Іоанна Богослова, єпископ Пергамської Церкви
за царювання імператора Нерона. За відмову поклонятися поганським богам був у 68 році кинутий жерцями храму Артеміди у розжареного мідного вола,
призначеного для язичеських жертвоприношень.
Мучениця Гликерія діва походила зі знатного роду.
Близько 177 року була віддана на муки й кинута на поталу левам за відмову приносити жертви ідолам.
Мучениця Фотинія — жона-самарянка, з якою
Христос розмовляв біля криниці (Ін. 4:5–42). За проповідь християнської віри в Римі при імператорі
Нероні (54–68 рр.) була віддана на муки та кинута
в колодязь.
Рівноапостольна Марія Магдалина — одна зі
святих жон, що йшли слідом за Христом. Була присутня при розп’ятті та погребінні Спасителя; однією з перших удостоїлася побачити Його воскреслим. З проповіддю воскресіння Христового досягла
Рима, де сповідала християнську віру перед імператором Тиберієм (14–37 рр.). Згодом, до кінця життя,
допомагала апостолу Іоанну Богослову поширювати християнство у Малій Азії.

пророками и праведниками. В таком варианте «Воскресение» изображали на Руси вплоть до конца XVI века.
С XVII века стала появляться западная версия этого
сюжета в виде «Исхождения Христа от гроба».
Изображения Богоматери Казанской и Николая Чудотворца, фланкирующих «Воскресение», традиционны. В выборе сюжетов для верхнего ряда композиции,
вероятно, отразилось представление о наиболее значимых иконных образах: Воскресение Христово — главный православный праздник (Пасха), Николай — самый
почитаемый в народе святой, Богоматерь Казанская —
один из наиболее чтимых богородичных образов.
Святые, представленные в нижнем ряду, возможно,
были тезоименитыми членам семьи заказчика иконы.
Происходивший из знатного рода великомученик
Димитрий жил в III веке в Фессалониках (славянское
название — Солунь) во времена гонения на христиан. Занимая пост проконсула Фессалоникийской
области, он был призван истреблять христианство,
а вместо этого стал искоренять языческие обычаи
и идолопоклонство. За открытое исповедание веры
во Христа был по приказу императора Максимиана
заключен в темницу и в 306 году казнен.
Святитель Тихон, епископ Амафунтский, жил
в V веке на Кипре. Прославился милосердием и даром
чудотворения, проявившимся у него с юношества.
Великомученик Никита Готский жил в IV веке
на берегах Дуная. Приняв крещение от епископа Феофила, участника Первого Вселенского Собора, он
вместе с готским епископом Вульфилой распространял христианство среди соплеменников. Во время гонения, воздвигнутого на христиан языческим правителем Атанарихом, был взят под стражу, подвергнут
мучениям, после чего сожжен на костре в 372 году.
Священномученик Антипа — ученик апостола
Иоанна Богослова, епископ Пергамской Церкви в царствование императора Нерона. За отказ поклоняться
языческим богам был в 68 году брошен жрецами храма Артемиды в раскаленного медного вола, предназначенного для языческих жертвоприношений.
Мученица Гликерия дева происходила из знатного
рода. Около 177 года была предана мучениям и отдана
на съедение львам за отказ приносить жертвы идолам.
Мученица Фотиния — жена-самарянка, с которой
Христос беседовал у колодца (Ин. 4:5–42). За проповедь христианской веры в Риме при императоре Нероне (54–68 гг.) была предана мучениям и брошена
в колодец.
Равноапостольная Мария Магдалина — одна из
святых жен, последовавших за Христом. Присутствовала при распятии и погребении Спасителя; одной из
первых удостоилась увидеть Его воскресшим. С проповедью воскресения Христова достигла Рима, где
исповедовала христианскую веру перед императором Тиберием (14–37 гг.). Позже, до конца жизни, помогала апостолу Иоанну Богослову распространять
христианство в Малой Азии.
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Великомучениця Варвара народилася в кінці
III століття в місті Іліополі Фінікійському в багатій
і знатній родині. Коли її батько Діоскор, ревний поганець, дізнався про таємне прийняття дочкою християнства, він зрікся її та віддав на муки. Після катувань
Варвара, яка зберегла свою віру, була засуджена
на смерть. Страту вчинив сам батько, обезглавивши доньку мечем. У VI столітті мощі святої Варвари
були перенесені до Константинополя, а в XII столітті дочка візантійського імператора Алексія Комніна,
княжна Варвара, вступаючи у шлюб із руським князем Михайлом Ізяславовичем, привезла їх з собою
до Києва, де вони перебувають до цих пір.
Про Сергія Радонезького див. Кат. 56; про Георгия Побідоносця — Кат. 9; про Казанську ікону Божої
Матері — Кат. 24; про свт. Миколая — Кат. 11, 62.
Схоронність. Повсюдний кракелюр фарбового
шару. По краях дошки осипання фарбового шару
та левкасу. Розкладання покривного шару. На лику
свт. Миколая потертості фарбового шару. На німбах — потертості позолоти.
Надходження. У 1980 році із зібрання академіка
О. І. Бродського (Київ).
Атрибуція. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова датували ікону XIX століттям. Стилістичні та сюжетні
особливості пам’ятки наближають її до творів старообрядців.
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90.

Великомученица Варвара родилась в конце III века
в городе Илиополе Финикийском в богатой и знатной
семье. Когда ее отец, ревностный язычник Диоскор,
узнал о тайном принятии дочерью христианства, он
отрекся от нее и предал на мучения. После истязаний
Варвара, сохранившая свою веру, была осуждена
на смерть. Казнь совершил сам отец, обезглавивший
дочь мечом. В VI веке мощи святой Варвары были
перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна
Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом
Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они
и покоятся до сих пор.
О Сергии Радонежском см. Кат. 56; о Георгии Победоносце — Кат. 9; о Казанской иконе Божией Матери — Кат. 24; о свт. Николае — Кат. 11, 62.
Сохранность. Повсеместно кракелюр красочного
слоя. По краям доски осыпи красочного слоя и левкаса. Разложение покровного слоя. На лике свт. Николая потертости красочного слоя. На нимбах — потертости позолоты.
Поступление. В 1980 году из собрания академика
А. И. Бродского (Киев).
Атрибуция. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова датировали икону XIX веком. Стилистические и сюжетные особенности памятника сближают его
с произведениями старообрядцев.
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 181; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90.

64.
Богоматір «Усіх
скорботних Радість»;
Богоматір «Неопалима
Купина»; Спас
Вседержитель;
мученики Гурій, Самон,
Авив і великомучениця
Варвара
(чотиричастинна ікона)

Богоматерь «Всех
скорбящих Радость»;
Богоматерь
«Неопалимая Купина»;
Спас Вседержитель;
Мученики Гурий, Самон,
Авив и великомученица
Варвара
(четырехчастная икона)

Кінець XIX століття
Гуслиці
Дерево, темпера. 35 × 30 × 2,7
Дошка з ковчегом, шпуги врізні
зустрічні профільовані.
Паволока (?), левкас.
Інв. Ж-1589

Конец XIX века
Гуслицы
Дерево, темпера. 35 × 30 × 2,7
Доска с ковчегом, шпонки
врезные встречные профилированные. Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-1589
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The Icon of the Mother
of God Joy of All Who
Sorrow; The Burning
Bush Icon of the
Mother of God; Christ
Pantocrator; The Martyrs
Guria, Shamona, and
Abibus and the Martyr
Barbara (four-part icon)
Late C19th
Guslitsy
Wood, tempera. 35 × 30 × 2.7
Panel with ‘kovcheg’, shaped
latitudinal cut-in battens.
Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-1589

Опис. У середнику розміщені чотири окремі сюжети:
1. Богоматір «Усіх скорботних Радість».
Зображення фронтальне на повний зріст; голова ледь повернута вліво. Одяг складається з туніки та плаща, на голові плат і корона. На лівій руці
Божої Матері сидить Немовля Христос, у Її правій
руці скіпетр. Христос вдягнений у хітон та увінчаний
короною; правою рукою Він благословляє, у лівій
тримає закрите Євангеліє. Навколо Богоматері мигдалеподібне сяйво, облямоване зоряною смугою.
По боках від сяйва у два ряди стоять і сидять жебраки, хворі та каліки, звертаючи до Богоматері погляди й простягаючи руки в чеканні допомоги. Над
скорботними стоять два ангели, один з яких (зліва)
накриває напівоголені фігури покривалом, а другий (справа) подає хліб. Над ангелами дві стрічки
з написами: Всемъ скорбя1щим. l wби1димым і Вси2 и3же
в=гоне1нiи и4 въ зато . Над сяйвом Богоматері: МР~ FY~ ,
над німбом Христа: IС~ ХС~ .
2. Богоматір «Неопалима Купина». Напівфігура Богоматері з Немовлям Христом на лівій руці
та з драбиною у правій руці зображена всередині рожевого кола, обрамленого червоною смугою
з зірками. Круг уписаний у восьмикінцеву зірку, утворену двома ромбами синього та зеленого кольорів.
У кутах зеленого ромба — символи євангелістів:
ангел, орел, телець і лев, голови яких звернуті в бік
Богоматері. У кутах синього ромба — зірки та серафим (над головою Богоматері). Між променями
зірки розташовані сегменти червоного хмарного
кола з фігурами восьми ангелів. Уся композиція
оточена написом з фрагментом біблійного тексту:
[Т]воря1и А\нгелы Своя2 Дu1хи И слуги2 Своя2 w3гнь
Паля1щь (Пс. 104:4; Евр. 1:7).
3. Спас Вседержитель. Зображення фронтальне
поясне. Правою рукою Христос двоперстно благословляє, лівою притримує розкрите Євангеліє з текстом: Прiиди1те ко Мнh2 вси2 тружда1ющiися и4 w4бремhнh1нiи
i а4зъ поко1ю вы2 возми1те и3го м (Мф. 11:28–29), що стоїть
на Його коліні. Німб з перехрестям. По боках від німба написи вгорі: IС~ ХС~ ; унизу: Гд7ь В=седержи1тель .
4. Гурій, Самон, Авив і Варвара. Святі зображені на повний зріст фронтально з поворотом голів
у бік сусіднього клейма «Спас Вседержитель». Гурій
і Самон вдягнені у хітони, короткі туніки та плащі;
у правій руці в них восьмикінцеві хрести. Авив у багато прикрашеному дияконському одязі з кадилом
у руці. На Варварі туніка, плащ, плат і корона; у правій руці — восьмикінцевий хрест.
Німби та пробіли одягу золоті. Тло світло-оливкове. Позем темно-коричневий. Поля оливкові.
По краю лузги золота смуга; така ж смуга розділяє
клейма. Опуш двоколірна — червона та вохриста
з додатковою білою лінією. Над німбами написи:
Ст мч/. Гu1рiй и4спо. , Ст мч/. Само1нъ и4спо. , Ст мч/. А|ви1въ
а4рхи0. , Ст вл\ко. Варва1ра .
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Описание. В среднике размещены четыре отдельных сюжета:
1. Богоматерь «Всех скорбящих Радость». Изображение фронтальное в рост; голова чуть повернута влево. Одеяние состоит из туники и плаща, на голове плат и корона. На левой руке Божией Матери
сидит Младенец Христос, в Ее правой руке скипетр.
Христос облачен в хитон и увенчан короной; правой
рукой Он благословляет, в левой держит закрытое
Евангелие. Вокруг Богоматери миндалевидное сияние, обрамленное звездной полосой. По сторонам
сияния в два ряда стоят и сидят нищие, больные
и увечные, обращая к Богоматери взгляды и протягивая руки в ожидании помощи. Над скорбящими стоят
два ангела, один из которых (слева) накрывает полуобнаженные фигуры покрывалом, а другой (справа)
подает хлеб. Над ангелами две ленты с надписями:
Всемъ скорбя1щим. l wби1димым и Вси2 и3же в=гоне1нiи и4 въ
зато . Над сиянием Богоматери: МР~ FY~ , над нимбом
Христа: IС~ ХС~ .
2. Богоматерь «Неопалимая Купина». Полуфигура Богоматери с Младенцем Христом на левой руке
и с лестницей в правой руке изображена внутри розового круга, обрамленного красной полосой со звездами. Круг вписан в восьмиконечную звезду, образованную двумя ромбами синего и зеленого цветов.
В углах зеленого ромба — символы евангелистов:
ангел, орел, телец и лев, головы которых обращены в сторону Богоматери. В углах синего ромба —
звезды и серафим (над головой Богоматери). Между
лучами звезды расположены сегменты красного облачного круга с фигурами восьми ангелов. Вся композиция окружена надписью с фрагментом библейского
текста: [Т]воря1и А\нгелы Своя2 Дu1хи И слуги2 Своя2 w3гнь
Паля1щь (Пс. 104:4; Евр. 1:7).
3. Спас Вседержитель. Изображение фронтальное
поясное. Правой рукой Христос двуперстно благословляет, левой придерживает раскрытое Евангелие с текстом: Прiиди1те ко Мнh2 вси2 тружда1ющiися и4 w4бремhнh1нiи
i а4зъ поко1ю вы2 возми1те и3го м (Мф. 11:28–29), стоящее
на Его колене. Нимб c перекрестьем. По сторонам
нимба надписи вверху: IС~ ХС~ ; внизу: Гд7ь В=седержи1тель .
4. Гурий, Самон, Авив и Варвара. Святые изображены в рост фронтально с поворотом голов в сторону
соседнего клейма «Спас Вседержитель». Гурий и Самон одеты в хитоны, короткие туники и плащи; в правой руке у них восьмиконечные кресты. Авив в богато
украшенной диаконской одежде с кадилом в руке.
На Варваре туника, плащ, плат и корона; в правой
руке — восьмиконечный крест.
Нимбы и пробела одежд золотые. Фон светлооливковый. Позем темно-коричневый. Поля оливковые. По краю лузги золотая полоса; такая же полоса
разделяет клейма. Опушь двухцветная — красная
и охристая с дополнительной белой линией. Над нимбами надписи: Ст мч/. Гu1рiй и4спо. , Ст мч/. Само1нъ и4спо. ,
Ст мч/. А|ви1въ а4рхи0. , Ст вл\ко. Варва1ра .

Написи на верхньому полі чорною фарбою:
Все1мъ скорбя1щимъ ра1дост пр7тыя бц0ы , Неw4пали1мыя
купины2 пр7тыя бц0ы . Написи, розташовані всередині
клейм, див. Опис.
Іконографія. Богоматір «Усіх скорботних Радість». У даній пам’ятці представлений скорочений
варіант композиції так званого московського ізводу
без зображення «Сопрестолля», додаткових святих
і ангелів, які летять (див. Кат. 52).
Богоматір «Неопалима Купина». В основі сюжету — ветхозавітна оповідь про терновий кущ,
який горить, але не згоряє, що в ньому Бог явився
Мойсеєві, коли той пас овець у пустелі поблизу гори
Хорив (Вих. 3:2). Неопалима купина стала одним
з прообразів Богоматері, «неопально огнь Божества
заченшия во чреве». Складна композиція сповнена
алегорій та символів. Зелений колір зірки та червоний колір хмари нагадують про зелень куща та полум’я. Безіменні ангели — володарі стихій — виступають також у ролі духів Премудрості, Розуму,
Страху та Благочестя. Інколи в цій композиції присутні архангели з символічними атрибутами: Гавриїл з райською гілкою (символом благовістя), Михаїл
із жезлом, Рафаїл з посудиною-алавастром, Уриїл
з вогненним мечем, Селафиїл з кадилом, Варахиїл
з виноградним гроном (символом Крові Спасителя).
Драбина в руці Богоматері, що нагадує про видіння
Якову («ось драбина поставлена на землю, а верх
її сягав аж неба» (Бут. 28:12)) — знак зішестя Господа на землю через Діву Марію. У російському іконописі образи Богоматері «Неопалима Купина» відомі
з середини XVI століття, а особливого поширення
набули у XVII–XVIII століттях. Народною свідомістю
такі ікони сприймалися як захисниці будинку від «огненнаго запаления и молниеноснаго грома». Про
сюжет та іконографію «Неопалимої Купини» див.:
Афанасьев, 1982; Виноградов, 1877; Воронцова,
1904; Дешлер, 2001.
Святі Гурій і Самон жили у III — на початку IV
століття у Месопотамії, поблизу Едеси. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані (284–
305), його співправителях і спадкоємцях їх піддали
за віру мукам і обезглавили. Авив, диякон Едеської церкви, жив пізніше за них і був засуджений до
спалення при імператорі Ліцинії (311–324). Його поховали поруч з Гурієм і Самоном, які постраждали
раніше. Мученики Гурій, Самон та Авив шануються
як покровителі подружнього життя.
Про великомученицю Варвару див. Кат. 63.
Схоронність. По центру дошки наскрізна вертикальна тріщина з левкасним заправленням і тонуваннями. Унизу та вгорі по краях, по периметру
лузги втрати фарбового шару та ґрунту.
Надходження. У 1980 році з зібрання академіка
О. І. Бродського (Київ).
Атрибуція. Пам’ятка має близькі стилістичні
та іконографічні аналоги серед творів, написаних

Надписи на верхнем поле черной краской: Все1мъ
скорбя1щимъ ра1дост пр7тыя бц0ы , Неw4пали1мыя купины2
пр7тыя бц0ы . Надписи, находящиеся внутри клейм,
см. Описание.
Иконография. Богоматерь «Всех скорбящих Радость». В данном памятнике представлен сокращенный вариант композиции так называемого московского
извода без изображения «Сопрестолия», дополнительных святых и летящих ангелов (см. Кат. 52).
Богоматерь «Неопалимая Купина». В основе сюжета — ветхозаветное повестование о горящем, но
несгорающем терновом кусте, в котором Бог явился
Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Хорив
(Исх. 3:2). Несгораемая купина стала одним из прообразов Богоматери, «неопально огнь Божества заченшия во чреве». Сложная композиция наполнена аллегориями и символами. Зеленый цвет звезды и красный
цвет облака напоминают о зелени куста и пламени.
Безымянные ангелы — властители стихий — выступают также в роли духов Премудрости, Разума, Страха
и Благочестия. Иногда в этой композиции присутствуют архангелы с символическими атрибутами: Гавриил с райской ветвью (символом благовестия), Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Уриил
с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил
с виноградной гроздью (символом Крови Спасителя).
Лестница в руке Богоматери, напоминающая о видении Иакову «лествицы, утвержденной на земле и верхом достигавшей неба» (Быт. 28:12) — знак сошествия
Господа на землю через Деву Марию. В русской иконописи образы Богоматери «Неопалимая Купина»
известны с середины XVI века, а особенно широкое
распространение получили в XVII–XVIII веках. Народным сознанием такие иконы воспринимались как защитницы дома от «огненнаго запаления и молниеноснаго грома». О сюжете и иконографии «Неопалимой
Купины» см.: Афанасьев, 1982; Виноградов, 1877; Воронцова, 1904; Дешлер, 2001.
Святые Гурий и Самон жили в III — начале IV
века в Месопотамии, близ Эдессы. Во время гонений
на христиан при императоре Диоклетиане (284–305),
его соправителях и преемниках они подверглись
за свою веру мучениям и были обезглавлены. Авив,
диакон Эдесской церкви, живший позже них, был
осужден на сожжение при императоре Лицинии (311–
324). Его похоронили рядом с прежде пострадавшими Гурием и Самоном. Мученики Гурий, Самон и Авив
почитаются как покровители супружества.
О великомученице Варваре — Кат. 63.
Сохранность. По центру доски сквозная вертикальная трещина с левкасной заправкой и тонировками. Внизу и вверху по краям, по периметру лузги
утраты красочного слоя и грунта.
Поступление. В 1980 году из собрания академика
А. И. Бродского (Киев).
Атрибуция. Памятник имеет близкие стилистические и иконографические аналоги среди
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іконописцями-старообрядцями Гуслицького регіону. Спільними рисами є багаточастинна композиція, оливково-коричневий колорит, прийоми
письма одягу та личного, специфіка написів. Див.:
чотиричастинна ікона середини — другої половини XIX століття, ікона «Неопалима купина» другої чверті XIX століття (Нечаева, Чернов 2009. —
С. 4, 7).
Література. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 182; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90; Левченко, 2006.

произведений, созданных иконописцами-старообрядцами Гуслицкого региона. Общими чертами являются многочастная композиция, оливково-коричневый
колорит, приемы письма одежд и личного, специфика надписей. См.: четырехчастная икона середины — второй половины XIX века, икона «Неопалимая
купина» второй четверти XIX века (Нечаева, Чернов
2009. — С. 4, 7).
Литература. Каталог КМРИ-3, 1992, с. 182; Каталог КМРИ-4, 2002, с. 90; Левченко, 2006.

65.
Богоматір «Знамення»
Кінець XIX століття
Мстьора
Дерево, темпера. 35 × 28,5 × 2
Дошка с неглибоким ковчегом
і пологою лузгою, поля
широкі, шпуги врізні зустрічні
профільовані. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-381

Богоматерь «Знамение»
Конец XIX века
Мстёра
Дерево, темпера. 35 × 28,5 × 2
Доска с неглубоким ковчегом
и пологой лузгой, поля широкие, шпонки врезные встречные
профилированные. Паволока
отсутствует, левкас.
Инв. Ж-381

Опис. Зображення Богоматері фронтальне
поясне. Руки молитовно підняті в жесті Оранти.
Фігура вписана у ковчег так, що маківка голови
та кінчики пальців майже торкаються лузги, а німб
заходить на верхнє поле. Богоматір вдягнена у золотий мафорій, темно-сині туніку та чепець. Симетрично розташовані складки мафорію виконані
чорними лініями. На чолі та плечах три білі зірки.
Висвітлення хітона й чіпця білильні. Кайма мафорію, комір і зарукав’я туніки червоні з золотим
асистом. Німб золотий з притіненням. На грудях
Богоматері зелене коло з фронтальним поясним
зображенням Христа Еммануїла. Правою рукою
Він двоперстно благословляє, у лівій тримає сувій. Усередині кола навкруги фігури золоте сяйво
та зірки. Хітон і гіматій Христа золоті з червоними
лініями складок. Гіматій затуляє низ фігури й ліву
руку, ледь торкаючись плеча. Німб золотий хрещатий. Вохрення білильне по коричневому санкирю,
з тонкими білильними движками. Тло та поля вохристі. Опуш двоколірна — широка білильна смуга
з тонкою червоною лінією.
Написи. На тлі у верхніх кутах ковчега червоним:
МР~ FY~ . На звороті напис: Введ. цва 11/VI 35 р.
Іконографія. Див. Кат. 11, 40.
Схоронність. Золото розчинене. Покривний шар нерівномірний. Потертості й подряпини
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The Icon of the Mother
of God of the Sign
Late C19th
Mstyora
Wood, tempera. 35 × 28.5 × 2
Panel with narrow ‘kovcheg’
and shallow luzga, wide fields,
shaped latitudinal cut-in battens.
No pavoloka; gesso.
Inv. Ж-381

Описание. Изображение Богоматери фронтальное поясное. Руки молитвенно воздеты в жесте Оранты. Фигура вписана в ковчег так, что макушка головы
и кончики пальцев почти касаются лузги, а нимб заходит на верхнее поле. Богоматерь облачена в золотой
мафорий, темно-синие тунику и чепец. Симметрично
расположенные складки мафория выполнены черными линиями. На челе и плечах три белые звезды.
Высветления хитона и чепца белильные. Кайма мафория, ворот и зарукавья туники красные с золотым
ассистом. Нимб золотой с притенением. На груди
Богоматери зеленый круг с фронтальным поясным
изображением Христа Эммануила. Правой рукой Он
двуперстно благословляет, в левой держит свиток.
Внутри круга вокруг фигуры золотое сияние и звезды.
Хитон и гиматий Христа золотые с красными линиями
складок. Гиматий закрывает низ фигуры и левую руку,
едва касаясь плеча. Нимб золотой крещатый. Охрение белильное по коричневому санкирю, с тонкими
белильными движками. Фон и поля охристые. Опушь
двухцветная — широкая белильная полоса с тонкой
красной линией.
Надписи. На фоне в верхних углах ковчега красным:
МР~ FY~ . На обороте надпись: Введ. цва 11/VI 35 р.
Иконография. См. Кат. 11, 40.
Сохранность. Золото твореное. Покровный
слой неравномерный. Потертости и царапины

по периметру. На торцях цвяхові отвори та цвяхи,
якими, імовірно, кріпилася риза. На німбах отвори
від цвяхів, якими кріпилися накладні вінці, втрати
фарбового шару та ґрунту. У центрі правої долоні
Богородиці та на монограмі осипання.
Походження не встановлене. Судячи з напису
на звороті, перед надходженням до «Всеукраїнського музейного містечка» ікона могла знаходитися
у Введенській церкві, місцезнаходження якої залишається невідомим. Можливо, йдеться про київський Введенський жіночий монастир на Печерську,
закритий владою якраз близько 1935 року (відома
точна дата зруйнування дзвіниці — 1936 рік).
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. На думку В. В. Кириченка, ікона написана у XIX столітті за прорисом, що сягає XVII століття. Н. Г. Бекеньова та Н. В.Розанова, погоджуючись із таким датуванням, знаходили стилістику
ікони близькою до творів старообрядців.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 43.

по периметру. На торцах гвоздевые отверстия и гвозди, крепившие, вероятно, ризу. На нимбах отверстия
от гвоздей, которыми крепились накладные венцы,
утраты красочного слоя и грунта. В центре правой ладони Богородицы и на монограмме осыпи.
Происхождение не установлено. Судя по надписи на обороте, до поступления во «Всеукраинский
музейный городок» икона могла находиться во Введенской церкви местоположение которой остается
неизвестным. Возможно, речь идет о киевском Введенском женском монастыре на Печерске, закрытом
властями как раз около 1935 года (известна точная
дата разрушения колокольни — 1936 год).
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. По мнению В. В. Кириченко, икона написана в XIX веке по прориси, восходящей к XVII веку.
Н. Г. Бекенёва и Н. В.Розанова, соглашаясь с такой
датировкой, находили стилистику иконы близкой произведениям старообрядцев.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 43.

66.
Стрітення
Кінець XIX століття
Київ
Дерево, олія. 39 × 29,5 × 2,4
Дошка без ковчега, шпуги врізні
однобічні. Паволоки немає,
левкас.
Інв. Ж-382

Сретение
Конец XIX века
Киев
Дерево, масло. 39 × 29,5 × 2,4
Доска без ковчега, шпонки
врезные односторонние. Паволока отсутствует, левкас.
Инв. Ж-382

Опис. Лівіше від центру ікони зображена повернута вправо Богоматір у голубому мафорії, червоній
туніці та білому платі. Її права рука трохи піднята
перед грудьми, ліва опущена; погляд спрямований
на стоячого справа Симеона Богоприємця — старця з довгою сивою бородою, вдягненого у світлокоричневий гіматій і темно-ліловий хітон. Повернувшись у бік Богоматері й схиливши голову, він тримає
на покровенних руках сидячого благословляючого
Немовля Христа, оберненого до глядача. На другому плані позаду Богоматері стоїть Іосиф Обручник,
а за Симеоном — пророчиця Анна. Дія відбувається
всередині приміщення, на тлі затіненої сірої стіни
та освітленої апсиди у центрі. Німби над головами
Богоматері та Симеона зображені за католицькою
традицією у вигляді тонких горизонтальних кілець.
Навколо голови Христа — сяйво. Ікона написана
в реалістичній манері.
254

The Meeting of Our
Lord in the Temple
Late C19th. Kyiv
Wood, oil. 39 × 29.5 × 2.4
Panel with no ‘kovcheg’. Onesided cut-in battens. No pavoloka;
gesso.
Inv. Ж-382

Описание. Левее центра иконы изображена обращенная вправо Богоматерь в голубом мафории, красной тунике и белом плате. Ее правая рука приподнята перед грудью, левая опущена; взгляд направлен
к стоящему справа Симеону Богоприимцу — старцу
с длинной седой бородой, облаченному в светлокоричневый гиматий и темно-лиловый хитон. Повернувшись в сторону Богоматери и склонив главу, он
держит на покровенных руках сидящего Младенца
Христа. Благословляющий Христос обращен к зрителю. На втором плане позади Богоматери стоит Иосиф
Обручник, а за Симеоном — пророчица Анна. Действие происходит внутри помещения, на фоне затененной серой стены и освещенной апсиды в центре.
Нимбы над головами Богоматери и Симеона изображены по католической традиции в виде тонких горизонтальных колец. Вокруг головы Христа — сияние.
Икона написана в реалистической манере.

Написи. У верхніх кутах білилом: Срhтенiе
Господне.
Іконографія. Див. Кат. 53.
Схоронність. Повсюдний кракелюр. Місцями точкові втрати фарбового шару, біля нижнього
краю — до основи. Подряпини покривного шару.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. На думку Н. Г. Бекеньової та Н. В. Розанової, ікона була створена в кінці XIX століття.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 40.

Надписи. В верхних углах белилами: Срhтенiе
Господне.
Иконография. См. Кат. 53.
Сохранность. Повсеместный кракелюр. Местами
точечные утраты красочного слоя, у нижнего края —
до основы. Царапины покровного слоя.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. По мнению Н. Г. Бекеневой и Н. В. Розановой, икона была создана в конце XIX века.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 40.

67.
Благовіщення
XIX століття
Дерево, темпера
35,5 × 29,5 × 3,2
Дошка липова без ковчега, шпуги врізні наскрізні. Паволока,
левкас.
Інв. Ж-378

Благовещение
XIX век
Дерево, темпера
35,5 × 29,5 × 3,2
Доска липовая без ковчега,
шпонки врезные сквозные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-378

Опис. Зліва зображений архангел Гавриїл
з опущеними темними крилами; він наближається до Богоматері, яка стоїть справа. Праву руку
з двоперстним благословенням він простягає у бік
Богоматері, у лівій руці тримає посох-мірило; ноги
показані в енергійному русі. Архангел вдягнений
у червоний гіматій і темно-синій хітон з червоним
клавом. Богородиця стоїть на двоступінчастому підніжжі напівобертом до архангела, схиливши голову
в його бік. В опущеній лівій руці Вона тримає моток
червоної пряжі, нить якої проходить між пальцями
піднятої правої руки з розкритою долонею і звисає,
завершуючись веретеном. На Богоматері темно-коричневий мафорій і темно-синя туніка. За Її спиною
невисокий престол без спинки з двома подушками.
Фігури зображені на тлі різноколірних палат. Угорі по центру (частково перекриваючи верхнє поле
ікони) розташоване поясне зображення Бога Отця
(Саваофа), зверненого з благословенням до Богоматері. У Його німб вписана восьмикінцева двоколірна зірка. Знизу фігура Саваофа обрамлена
хмарним сегментом, згори — лопатево-кільоподібною арочкою. Між Саваофом і Богоматір’ю у невеликому колі зображений Святий Дух у вигляді голуба, що летить. Німби золоті. Тло білясте. Лузга
виділена кольоровою смугою. Поля світло-вохристі.
Опуш триколірна — червона, синя та біла.
Написи. На верхньому полі: [БЛ]ГОВЕ{ЩЕНIЕ
ПРТ7ЫЯ БЦ0Ы . На німбі Богоматері: мр/ fY/ . На німбі
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The Annunciation
C19th
Wood, tempera
35.5 × 29.5 × 3.2
Panel of linden wood with no
‘kovcheg’, full-width cut-in
battens. Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-378

Описание. Слева изображен архангел Гавриил
с опущенными темными крыльями, который приближается к стоящей справа Богоматери. Правую руку с двуперстным благословением он простирает в сторону
Богоматери, в левой держит посох-мерило; ноги показаны в энергичном шаге. Архангел облачен в красный
гиматий и темно-синий хитон с красным клавом. Богородица стоит на двухступенчатом подножии, повернувшись вполоборота к архангелу и склонив голову в его
сторону. В опущенной левой руке Она держит моток
красной пряжи, нить которой проходит между пальцами поднятой правой руки с раскрытой ладонью и свешивается, завершаясь веретеном. На Богоматери темно-коричневый мафорий и темно-синяя туника. За Ее
спиной невысокий престол без спинки с двумя подушками. Фигуры изображены на фоне разноцветных палат. Вверху по центру (частично перекрывая верхнее
поле иконы) расположено поясное изображение Бога
Отца (Саваофа), обращенного с благословением к Богоматери. В Его нимб вписана восьмиконечная двухцветная звезда. Снизу фигура Саваофа обрамлена
облачным сегментом, сверху — лопастно-килевидной
арочкой. Между Саваофом и Богоматерью в небольшом круге изображен Святой Дух в виде летящего голубя. Нимбы золотые. Фон белесый. Лузга выделена
цветной полосой. Поля светло-охристые. Опушь трехцветная — красная, синяя и белая.
Надписи. На верхнем поле: [БЛ]ГОВЕ{ЩЕНIЕ
ПРТ7ЫЯ БЦ0Ы . На нимбе Богоматери: мр/ fY/ . На нимбе

архангела: ст гаврiилъ арха . Біля голуба: дх/ъ стыи .
Над німбом Саваофа: гд7ь саваwfъ .
Іконографія. Літературним джерелом сюжету
послужило Євангеліє від Луки (Лк.1:26–38), а також
ранньохристиянські апокрифи: «Протоєвангеліє
Якова» та «Євангеліє Псевдо-Матфея». Зображення Богоматері з пурпуровою ниткою в руці ґрунтується на тексті «Протоєвангелія Якова», присвяченого
дитинству та юності Діви Марії (Апокрифы древних
христиан, 1989, с. 117–127). У ньому вміщена розповідь про те, як Марія в числі семи дів була покликана для виготовлення завіси Єрусалимського храму. За жеребом Їй випало прясти пурпурову
пряжу. Отримавши від первосвященника необхідні
матеріали, Марія повернулася в дім Іосифа. Під час
роботи Їй явився архангел Гавриїл, провістивши
майбутнє народження від Неї Спасителя. Прядіння
пурпурової пряжі дістало алегоричне трактування:
Діва Марія виткала для Сина Божого багряницю
плоті. Про сюжет і його іконографію див. Кат. 23.
Схоронність. На лівому та нижньому полях доповнені втрати фарбового шару до ґрунту. Випадання фарбового шару та ґрунту до основи зліва вгорі
й по центру на опуші. На луззі кракелюр з піднятими
краями. Повсюдні дрібні та середні втрати фарбового шару, особливо на фігурі архангела Гавриїла.
У правому верхньому куті середника глибока ум’ятина з частковою втратою фарбового шару. Торці
дошки залевкашені й тоновані нейтральним кольором.
Реставрація проводилася у 1969 році у ДНДРМ,
у 1973–1975 роках у КДХІ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. При надходженні до музею ікона була
віднесена до творів кінця XIX — початку XX століття. На думку І. О. Іванової та В. В. Кириченка, датування можна обмежити XIX століттям. Н. Б. Салько
пов’язувала ікону з пам’ятками «монастирського
письма». Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали, що вона могла бути створена у першій половині
XIX століття в одному з південноросійських центрів
старообрядництва. Фахівці з ЦМіАР упевнені, що
ікона не має відношення до таких центрів.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 42.
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архангела: ст гаврiилъ арха . Возле голубя: дх/ъ стыи .
Над нимбом Саваофа: гд7ь саваwfъ .
Иконография. Литературным источником сюжета послужило Евангелие от Луки (Лк.1:26–38), а также раннехристианские апокрифы: «Протоевангелие
Иакова» и «Евангелие Псевдо-Матфея». Изображение Богоматери с пурпурной нитью в руке основано
на тексте «Протоевангелия Иакова», посвященного
детству и юности Девы Марии (Апокрифы древних
христиан, 1989, с. 117–127). В нем содержится повествование о том, как Мария в числе семи дев была
призвана для изготовления завесы Иерусалимского
храма. По жребию Ей выпало прясть пурпурную пряжу. Получив от первосвященника необходимые материалы, Мария вернулась в дом Иосифа. Во время
работы Ей явился архангел Гавриил, возвестивший
о грядущем рождении от Нее Спасителя. Прядение
пурпурной пряжи получило аллегорическую трактовку — Дева Мария исткала для Сына Божьего багряницу плоти. О сюжете и его иконографии см. Кат. 23.
Сохранность. На левом и нижнем полях восполненные утраты красочного слоя до грунта. Выпады
красочного слоя и грунта до основы слева вверху
и по центру на опуши. На лузге кракелюр с приподнятыми краями. Повсеместно мелкие и средние утраты красочного слоя, особенно на фигуре архангела
Гавриила. В правом верхнем углу средника глубокая
вмятина с частичной утратой красочного слоя. Торцы
доски залевкашены и тонированы нейтральным цветом.
Реставрация проводилась в 1969 году в ГНИРМ,
в 1973–1975 годах в КГХИ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При поступлении в музей икона
была отнесена к произведениям конца XIX — начала
XX века. По мнению И. А. Ивановой и В. В. Кириченко,
датировку можно ограничить XIX веком. Н. Б. Салько связывала икону с памятниками «монастырского
письма». Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова считали, что
она могла быть создана в первой половине XIX века
в одном из южнорусских центров старообрядчества.
Специалисты из ЦМиАР убеждены, что икона не имеет отношения к таким центрам.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 42.

68.
Великомученик
Пантелеймон
і блаженний Миколай
Кочанов
Кінець XIX — початок XX століття
Москва, мстьорські майстерні
Дерево, темпера. 88,5 × 53 × 3,5
Дошка з ковчегом, шпуги врізні
зустрічні профільовані.
Паволока, левкас.
Інв. Ж-375

Великомученик
Пантелеимон
и блаженный Николай
Кочанов
Конец XIX — начало XX века
Москва, мстёрские мастерские
Дерево, темпера. 88,5 × 53 × 3,5
Доска с ковчегом, шпонки
врезные встречные профилированные. Паволока, левкас.
Инв. Ж-375

Опис. Зображення фронтальне на повний зріст.
Зліва — юний Пантелеймон, вдягнений у червоний
гіматій і зелений далматик із золотими смугами коміра, «передника», «подольника» та кайми рукавів.
У його лівій, покровенній руці — відкритий золотий
ковчежець; у правій, трохи піднятій над ковчежцем, — лжиця (ложечка з хрестом на кінці рукояті). Справа — Миколай Кочанов із сивою бородою.
На ньому розчахнута шуба з широким міховим коміром і довгими відкидними рукавами із золотими
манжетами, крита синьою тканиною із золотим рослинним узором. Під шубою червонуватий далматик
із золотими смугами коміра, «передника» й «подольника». Далматик підперезаний зеленим паском
з червоним орнаментом. На рівні пояса Миколай
Кочанов тримає двома руками вузький качан, що
нагадує кукурудзяний. Коміри, «передники», «подольники» та поручі одягу обох святих декоровані
подібно — перлами та камінням. Вохрення білильне по світло-коричневому санкирю. Пробіли одягу
виконані золотом. Німби золоті, прикрашені по контуру білими цятками, що імітують перлинки. Позем
темно-зелений. Тло оранжеве. Поля вохристі. Опуш
двоколірна — червона та зелена.
Написи на тлі над німбами: Ст/ый Великомu1ч/. Понтелеи1монъ. , Сты/й блажен/ Никола Кочанов. . Звертає
на себе увагу особливість написання імені Пантелеймона через «о».
Іконографія. Святий Пантелеймон — великомученик і цілитель, який жив у Сирії в кінці III — на початку IV століття. Названий при народженні Пантолеоном («У всьому лев»), згодом за свою безкорисливу
лікарську допомогу дістав ім’я Пантелеймон («До всіх
милостивий»). У період гонінь на християн він був
відданий на муки та обезглавлений у 305 році за навернення вилікуваних ним хворих до християнства.
Шанування Пантелеймона в Росії набуло особливого
поширення у XIX столітті у зв’язку зі зростанням авторитету Афона, де в руському монастирі, що носить
ім’я цього святого, зберігається його глава.

St Panteleimon the Great
Martyr and the Blessed
Nikolai Kochanov, Fool
for Christ’s Sake
Late C19th or early C20th
Moscow, Mstyora workshops
Wood, tempera. 88.5 × 53 × 3.5
Panel with ‘kovcheg’, shaped
latitudinal cut-in battens.
Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-375

Описание. Изображение фронтальное в рост.
Слева — юный Пантелеимон, облаченный в красный гиматий и зеленый далматик с золотыми полосами ворота, передника, подольника и каймы
рукавов. В его левой, покровенной руке — открытый золотой ковчежец; в правой, приподнятой над
ковчежцем, — лжица (ложечка с крестом на конце
рукояти). Справа — Николай Кочанов с седой бородой. На нем распахнутая шуба с широким меховым
воротником и длинными откидными рукавами с золотыми манжетами, крытая синей тканью с золотым
растительным узором. Под шубой красноватый далматик с золотыми полосами ворота, передника и подольника. Далматик подпоясан зеленым кушаком
с красным орнаментом. На уровне пояса Николай
Кочанов держит двумя руками узкий кочан, напоминающий початок (кочан) кукурузы. Вороты, передники, подольники и поручи одежды обоих святых декорированы сходно — жемчугами и камнями. Охрение
белильное по светло-коричневому санкирю. Пробела одежд выполнены золотом. Нимбы золотые
с «жемчужкой» по контуру. Позем темно-зеленый.
Фон оранжевый. Поля охристые. Опушь двухцветная — красная и зеленая.
Надписи на фоне над нимбами: Ст/ый Великомu1ч/.
Понтелеи1монъ. , Сты/й блажен/ Никола Кочанов. . Обращает на себя внимание особенность написания имени
Пантелеимона через «о».
Иконография. Святой Пантелеимон — великомученик и целитель, живший в Сирии в конце III — начале IV века. Названный при рождении Пантолеоном
(«Во всем лев»), впоследствии за свою бескорыстную врачебную помощь получил имя Пантелеимон
(«Ко всем милостивый»). В период гонений на христиан он был предан мучениям и обезглавлен в 305 году
за обращение исцеленных им больных в христианство. Почитание Пантелеимона в России получило
особенно широкое распространение в XIX веке в связи с ростом авторитета Афона, где в русском монастыре, носящем имя этого святого, хранится его глава.
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Блаженний Миколай Кочанов (пом. 1392) — новгородський чудотворець, походив з багатої родини,
але прийняв подвиг юродства, живучи на вулиці
та годуючись милостинею. Прізвисько святого пов’язане з випадком чудесного напучування мешканців
двох ворогуючих між собою сторін Новгорода. Удавано зображуючи війну, він і ще один новгородський
юродивий, Феодор, ганялися один за одним. Тікаючи від мнимого супротивника, Феодор побіг по ріці
наче по суші; тоді блаженний Миколай і собі побіг
по воді, а потім пожбурив у Феодора качаном. Цікавою деталлю ікони є зображення замість капустяного — качана кукурудзи, хоча ця рослина була
завезена до Росії тільки наприкінці XVII століття.
Спільне зображення Пантелеймона та Миколая
Кочанова на одній іконі (що могла мати також патрональне значення) було, імовірно, пов’язане з їхнім
спільним днем пам’яті — 27 липня ст. ст. Знаменно,
що новгородський храм, побудований згодом над
могилою блаженного Миколая, був присвячений великомученикові Пантелеймону.
Схоронність. Втрати фарбового шару у верхній
частині на луззі, у нижньому правому куті — до основи, точкові — по всьому периметру країв. На верхньому полі великі затоновані подряпини. Наскрізні
тріщини через фігуру блаженного Миколая Кочанова
та від верхнього краю до фігури Пантелеймона; тріщини фарбового шару та ґрунту між фігурами. Німби — сусальне золото, одяг — розчинене золото.
Реставрація проводилася у 1944 році у ДНДРМ.
Надходження. У 1942 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція. Н. Є. Мньова датувала ікону XIX століттям і припускала можливість її палехського походження. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова вважали
її гарною пам’яткою кінця XIX — початку XX століття
та відзначали її близькість до підписаних робіт майстра Чирикова. На думку Н. І. Комашко, ікона була
створена на зламі XIX–XX століть в одній з мстьорських майстерень, що працювали у Москві.
Література. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 41.

Блаженный Николай Кочанов (ум. 1392) — новгородский чудотворец, происходивший из богатой семьи, но принявший подвиг юродства, живя на улице
и питаясь милостыней. Прозвище святого связано со
случаем чудесного вразумления жителей двух враждовавших между собой сторон Новгорода. Притворно изображая вражду, он и еще один новгородский
юродивый, Феодор, гонялись друг за другом. Удирая
от мнимого противника, Феодор побежал по реке как
посуху; тогда блаженный Николай и сам побежал
по воде, а потом швырнул в Феодора кочаном. Любопытной деталью иконы яляется изображение вместо
капустного — початка (кочана) кукурузы, хотя это растение было завезено в Россию лишь в конце XVII века.
Совместное изображение Пантелеимона и Николая Кочанова на одной иконе (которая могла иметь
также патрональное значение) было, вероятно, связано с общим днем памяти этих святых — 27 июля ст. ст.
Примечательно, что новгородский храм, построенный
со временем над могилой блаженного Николая, был
посвящен великомученику Пантелеимону.
Сохранность. Утраты красочного слоя в верхней
части на лузге, в нижнем правом углу — до основы,
точечные — по всему периметру краев. На верхнем
поле крупные затонированные царапины. Сквозные
трещины через фигуру блаженного Николая Кочанова и от верхнего края к фигуре Пантелеимона; трещины красочного слоя и грунта между фигурами. Нимбы — сусальное золото, одежды — твореное золото.
Реставрация проводилась в 1944 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1942 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. Н. Е. Мнёва датировала икону XIX веком и допускала возможность ее палехского происхождения. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова считали
ее хорошим образцом конца XIX — начала XX века
и находили близкой к подписным работам мастера
Чирикова. По мнению Н. И. Комашко, икона была создана на рубеже XIX–XX веков в одной из мстёрских
мастерских, работавших в Москве.
Литература. Каталог КМРИ-1, 1992, с. 41.
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69.
Богоявлення
(Хрещення)
Початок ХХ століття
Мстьора
Дерево, темпера. 31 × 26,8
Дошка з трьох частин з ковчегом, шпуги врізні зустрічні.
Паволока (?), левкас.
Інв. Ж-1879

Богоявление
(Крещение)
Начало ХХ века
Мстёра
Дерево, темпера. 31 × 26,8
Доска из трех частей с ковчегом, шпонки врезные встречные. Паволока (?), левкас.
Инв. Ж-1879

Опис. У центрі на тлі темно-синіх вод Йордану,
що протікає між двох високих скель, зображений
оголений Христос. Повернувшись уліво й схиливши
голову, Він наближається до Іоанна Предтечі, прикриваючи наготу лівою рукою, а правою двоперстно благословляючи води. Зліва на березі — Іоанн Предтеча
в оливковому гіматії та чорній волосяниці. Роблячи
широкий крок до Христа й торкаючись правою рукою
Його голови, він простягає ліву руку до неба, злегка
піднявши її та повернувши розкритою долонею вгору. Позаду нього маленьке деревце з сокирою біля
кореня — ілюстрація слів проповіді Іоанна Предтечі:
«Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена: кожне
ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане
та й в огонь буде вкинене» (Мф. 3:10, Лк. 3:9). На протилежному березі три ангели стоять один за одним
з покровенними руками, у червоному, темно-синьому та зеленому одязі; двоє з них схиляються перед
Христом, третій дивиться на небо. Угорі по центру
небесний сегмент з трьома спрямованими вниз променями. Із середнього, довшого променя на Христа
сходить Святий Дух у вигляді білого голуба в колі, від
якого відходять униз ще три малих промені. Верхня
лінія Йордану, над німбом Христа, роздвоєна. Обидва
скелястих береги завершуються високими роздвоєними гірками, зліва — оранжуватими, справа — зеленуватими. Німби, а також крила ангелів золоті. Німб
Христа хрещатий. Тло та поля ікони коричневі. Опуш
двоколірна — червона та синя.
Написи. Золотом на верхньому полі: Бг/оaвле1нiе
Гд7не. ; над німбом Христа: iс/. хс/. Чорним кольором
у німбі Іоанна Предтечі: с/ пр/ iwа1ннъ пр/е ; над німбом
верхнього ангела: Анг/ли гд7ни .
Іконографія. В основі сюжету — євангельська
оповідь про хрещення Христа Іоанном Предтечею у водах Йордану (Мф. 3:13–17; Мк. 1:9–11;
Лк. 3:21–22). Серед давньоруських пам’яток відомо декілька іконографічних типів «Хрещення».
В іконах московської традиції Христос із пов’язкою на стегнах стоїть фронтально, Іоанн Предтеча
низько схиляється, а три ангели утворюють вільно
розташовану групу. У даному разі представлена
інша схема, пов’язана з пам’ятками новгородського
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Theophany (The
Baptism of Our Lord)
Early C20th
Mstyora
Wood, tempera. 31 × 26.8
Panel in three parts with
‘kovcheg’, latitudinal cut-in
battens. Pavoloka (?), gesso.
Inv. Ж-1879

Описание. В центре на фоне темно-синих вод
Иордана, протекающего между двух высоких скал,
изображен обнаженный Христос. Повернувшись
влево и склонив голову, Он приближается к Иоанну Предтече, прикрывая наготу левой рукой, а правой двуперстно благословляя воды. Слева на берегу — Иоанн Предтеча в оливковом гиматии и черной
власянице. Делая широкий шаг ко Христу и касаясь
правой рукой Его головы, он простирает левую руку
к небу, слегка приподняв ее и повернув раскрытой ладонью вверх. Позади него маленькое деревце с секирой у корня — иллюстрация слов проповеди Иоанна
Предтечи: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огонь» (Мф. 3:10, Лк. 3:9). На противоположном берегу три ангела, стоящие один за другим с покровенными руками, в красных, темно-синих
и зеленых одеждах; двое из них склоняются перед
Христом, третий смотрит на небо. Вверху по центру
небесный сегмент с тремя направленными вниз лучами. Из среднего, более длинного луча на Христа
нисходит Святой Дух в виде белого голубя в круге,
от которого отходят вниз еще три малых луча. Верхняя линия Иордана, над нимбом Христа, раздвоена.
Оба скалистых берега завершаются высокими раздвоенными горками, слева — оранжеватыми, справа — зеленоватыми. Нимбы, а также крылья ангелов
золотые. Нимб Христа крещатый. Фон и поля иконы
коричневые. Опушь двухцветная — красная и синяя.
Надписи. Золотом на верхнем поле: Бг/оaвле1нiе
Гд7не. ; над нимбом Христа: iс/. хс/. Черным цветом
в нимбе Иоанна Предтечи: с/ пр/ iwа1ннъ пр/е ; над нимбом верхнего ангела: Анг/ли гд7ни .
Иконография. В основе сюжета — евангельское
повествование о крещении Христа Иоанном Предтечей в водах Иордана (Мф. 3:13–17; Мк. 1:9–11;
Лк. 3:21–22). Среди древнерусских памятников известно несколько иконографических типов «Крещения». В иконах московской традиции Христос
с набедренной повязкой стоит фронтально, Иоанн
Предтеча низко склоняется, а три ангела образуют
свободно расположенную группу. В данном случае
представлена другая схема, связанная с памятниками

походження: оголений Христос ніби наближається
до Іоанна, зображеного прямо, майже без нахилу,
а ангели стоять один за одним в однакових позах.
Про присутність ангелів при хрещенні Спасителя
євангельський текст не згадує, але в іконах «Богоявлення» вони виступають восприємниками Христа від купелі хрещення, що знайшло відображення
також у богослужбових текстах празника. Хвилеподібне роздвоєння верхньої лінії ріки пов’язане
з давнім переданням про Йордан, який утворився
внаслідок з’єднання двох витоків — Йора і Дана.
Про іконографію «Хрещення» див.: Покровский,
2001, с. 251–284; Шмит, 1911/1.
Схоронність. У місцях численних втрат — реставраційні вставки левкасу й тонування (на лику, лівому лікті й на грудях Христа, на лику та руках Іоанна Предтечі, на ликах та одязі ангелів, на поверхні
вод тощо). Торці та зворот разом зі шпугами залевкашені. На бічних торцях угорі та внизу по одному
цвяху з головками.
Реставрація проводилася у 2015 році у ННДРЦУ.
Надходження. У 1970 році після конфіскації
за рішенням Київського обласного суду.
Атрибуція. Н. Г. Бекеньова та Н. В. Розанова відносили ікону до творів кінця XIX — початку
XX століття. На думку Г. Г. Нечаєвої, вона могла бути
виконана у московській майстерні старообрядцівбезпопівців.
Література. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.
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новгородского происхождения: обнаженный Христос
будто приближается к Иоанну, изображенному прямо, почти без наклона, а ангелы стоят друг за другом
в одинаковых позах. О присутствии ангелов при крещении Спасителя евангельский текст не упоминает,
но в иконах «Богоявления» они выступают восприемниками Христа от купели крещения, что нашло отражение и в богослужебных текстах праздника. Волнообразное раздвоение верхней линии реки связано
с древним преданием об Иордане, образовавшемся
вследствие слияния двух источников Иора и Дана.
Об иконографии «Крещения» см.: Покровский, 2001,
с. 251–284; Шмит, 1911/1.
Сохранность. В местах многочисленных утрат —
реставрационные вставки левкаса и тонировки
(на лике, левом локте и на груди Христа, на лике и руках Иоанна Предтечи, на ликах и одеждах ангелов,
на поверхности вод и пр.). Торцы и оборот вместе со
шпонками залевкашены. На боковых торцах вверху
и внизу по одному гвоздю со шляпками.
Реставрация производилась в 2015 году в ННИРЦУ.
Поступление. В 1970 году после конфискации
по решению Киевского областного суда.
Атрибуция. Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова относили икону к произведениям конца XIX — начала
XX века. По мнению Г. Г. Нечаевой, она могла быть
выполнена в московской мастерской старообрядцевбеспоповцев.
Литература. Каталог КМРИ-4, 2002, с. 91.
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Ікони, що потребують
додаткового технікотехнологічного дослідження
Иконы, требующие
дополнительного техникотехнологического исследования
Icons that Require
Further Technical Study
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70.
Архангел Михаїл
та архідиякон Стефан
Кінець XV століття (?)
Новгород
Дерево, темпера. 74 × 55
Дошка липова з двох частин,
з ковчегом, шпуги врізні однобічні. Паволока, левкас.
Інв. Ж-11

Архангел Михаил
и архидиакон Стефан
Конец XV века (?)
Новгород
Дерево, темпера. 74 × 55
Доска липовая из двух частей
с ковчегом, шпонки врезные односторонние. Паволока, левкас.
Инв. Ж-11

Опис. Фігури представлені на повний зріст,
фронтально. Архангел Михаїл правицею спирається на чорний посох-мірило с розквітлим навершям.
Лівою, відведеною вбік, рукою тримає прозоре зерцало з ініціалами Христа. Облачення складається
з кіноварного плаща, зав’язаного на грудях вузлом,
і світло-зеленого далматика зі світло-коричневими
смугами опліччя, пояса, «передника» та «подольника», кайми рукавів. Крила виконані широкими
зеленими смугами по лілувато-коричневому полю,
підпапоротки синьо-зеленуваті розбілені. У волоссі
біла діадема з трьома червоними смужками. Німб
частково переходить на верхнє поле ікони.
Стефан вдягнений у дияконське облачення.
На ньому білий стихар, орнаментований по опліччю,
подолу та каймі рукавів зеленувато-блакитними косими клітинами з цятками всередині. Під стихарем
видно поділ кіноварного споду. Через ліве плече
перекинуто вузьку стрічку коричневого ораря з китицею на кінці. У правій руці, притисненій до грудей,
тонкий чорний восьмикінцевий хрест; у лівій, вкритій червоним плащем, ладаниця у вигляді башточки.
Зачіска Стефана коротка, с вистриженим тім’ям.
Носи без ніздрів мають характерну форму «бурульки». Вохрення виконано сильно розбіленою
вохрою з підрум’янкою по коричневому санкирю,
залишеному в тінях неторканим. Світла й тіні різко зіставлені. Німби золоті з канфареним орнаментом у вигляді косих клітин с цятками. Позем
світло-зелений. Тло розбілено-вохристе, поля
золотисто-вохристі, опуш кіноварна.
Написи на тлі кіноварні, збереглися частково.
Зліва від німба архангела: АРХАГ (у вигляді монограми); справа від німба Стефана: СТЕПАНЪ.
Надписи імені Михаїла та архідияконського сану
Стефана, що були розташовані між німбами, майже
повністю стерті. На зерцалі в руці архангела напівстерті ініціали: IС .
Іконографія. Михаїл архангел (від давньогр.
ἀρχι- — «головний, старший» та ἄγγελος — «вісник,
посланець, ангел»), якого також іменують архістратигом (верховним воєначальником), — один з небагатьох архангелів, названих у Біблії по іменах.
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The Archangel Michael
and St Stephen the
Archdeacon
Late C15th (?). Novgorod
Wood, tempera. 74 × 55
Panel of linden wood in two parts
with ‘kovcheg’, one-sided cut-in
battens. Pavoloka, gesso.
Inv. Ж-11

Описание. Фигуры представлены в рост, фронтально. Архангел Михаил правой рукой опирается
на черный посох-мерило с процветшим навершием.
Левой, отведенной в сторону, рукой держит прозрачное зерцало с инициалами Христа. Облачение состоит из киноварного плаща, завязанного на груди узлом,
и светло-зеленого далматика со светло-коричневыми
полосами оплечья, передника, пояса, подольника,
каймы рукавов. Крылья исполнены широкими зелеными полосами по лиловато-коричневому полю,
подпапоротки сине-зеленоватые разбеленные. В волосах белая диадема с тремя красными полосками.
Нимб частично переходит на верхнее поле иконы.
Стефан облачен в диаконскую одежду. На нем
белый стихарь, орнаментированный по оплечью,
подолу и кайме рукавов зеленовато-голубыми косыми клетками с точками внутри. Под стихарем виден
подол киноварного испода. Через левое плечо перекинута узкая лента коричневого ораря с кисточкой
на конце. В правой руке, прижатой к груди, тонкий
черный восьмиконечный крест; в левой, покровенной
красным плащом, ладаница в виде башенки. Прическа Стефана короткая, с выстриженным теменем.
Носы без ноздрей имеют характерную форму
«сосульки». Охрение выполнено сильно разбеленной охрой с подрумянкой по коричневому санкирю,
оставленному в тенях нетронутым. Света и тени резко сопоставлены. Нимбы золотые с канфаренным
орнаментом в виде косых клеток с точками. Позем
светло-зеленый. Фон разбеленно-охристый, поля
золотисто-охристые с киноварной опушью.
Надписи на фоне киноварные, сохранились частично. Слева от нимба архангела: АРХАГ (в виде
монограммы); справа от нимба Стефана: СТЕПАНЪ .
Располагавшиеся между нимбами надписи имени
Михаила и архидиаконского сана Стефана почти полностью стерты. На зерцале в руке архангела полустертые инициалы: IС .
Иконография. Михаил архангел (от древнегреч.
ἀρχι- — «главный, старший» и ἄγγελος — «вестник,
посланец, ангел»), именуемый также архистратигом (верховным военачальником), — один из немногих архангелов, названных в Библии по именам.

Вважається предводителем Небесного воїнства.
Архангел Михаїл являвся Ісусові Навину при взятті Єрихона, пророкові Даниїлу — у дні падіння Вавилонського царства. У Даниїла він представлений
також особливим захисником і покровителем народу юдейського (Дан. 10:13, 21; 12:1). У книзі Одкровення (Апокаліпсисі) архангел Михаїл виступає
як головний вождь у війні проти дракона-диявола
та бунтівних ангелів. Апостол Іуда коротко згадує
про нього як супротивника диявола (Нав. 5:13–14;
Дан. 10:21; 12:1; Іуд. 1:9; Одкр. 12:7–9). На давньоруських і візантійських іконах архангела Михаїла зображували у вигляді воїна (у воїнському вбранні),
у вигляді ангела (у гіматії та далматику, як-от на даній іконі) і як особу, наближену до Небесного Царя
(у придворному візантійському одязі).
Архідиякон Стефан входив до числа сімдесяти
учнів Христа й був одним з семи вибраних служителів (дияконів), поставлених у давній Церкві для
надання допомоги християнським удовам. В іконографії, що склалася на російському ґрунті, атрибутом Стефана зазвичай є кадило, що вказує на його
дияконське служіння. У даному разі замість кадила апостол тримає у правій руці атрибут мученика — хрест; у його лівій руці — ладаниця. Стефана,
побитого камінням (Діян., гл. 6–7), часто згадують
як первомученика — він був першим з християн,
що прийняли мученицьку смерть за віру. Тому деякі зі святих отців (наприклад, прп. Ісидор Пелусіот)
називали Стефана «архістратигом мучеників», що
через співзвучність іменувань проводило паралель
з архангелом Михаїлом. Спільні зображення архангела Михаїла та архідиякона Стефана у давньоруських пам’ятках найчастіше зустрічаються на лівих стовпчиках царських врат; при цьому парними
до них на правих стовпчиках бувають, відповідно,
архангел Гавриїл та архідиякон Лаврентій.
Схоронність. Ікона неодноразово поновлювалася, авторський живопис значною мірою втрачений. Є ділянки численних залишкових записів і тонувань. На личному сильно потерті верхні шари
моделювань, внаслідок чого оголилася вільно прокладена підрум’янка. Ділянка авторського личного,
що збереглася найкраще, — праве надбрів’я архангела. Написи майже повністю стерті. Кракелюр
справжній.
Реставрація. Розкрита на початку 1910-х років,
імовірно, Є. І. Брягіним. У 1951 році реставрована
П. І. Войтком, у 1970-му — І. П. Дорофієнко в ДНДРМ.
Походження не встановлене. На початку 1910-х
років ікона була придбана В. Н. Ханенко і до 1918
року перебувала в зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Спершу ікона була віднесена до новгородських пам’яток кінця XIV — початку XV століття
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Считается предводителем Небесного воинства. Архангел Михаил являлся Иисусу Навину при взятии
Иерихона, пророку Даниилу — в дни падения Вавилонского царства. У Даниила он представлен также
особым защитником и покровителем народа иудейского (Дан. 10:13, 21; 12:1). В книге Откровения (Апокалипсисе) архангел Михаил выступает как главный
вождь в войне против дракона-диавола и взбунтовавшихся ангелов. Апостол Иуда кратко упоминает об нем как противнике диавола (Нав. 5:13–14;
Дан. 10:21; 12:1; Иуд. 1:9; Откр. 12:7–9). На русских
и византийских иконах архангел Михаил изображался в виде воина (в воинских одеждах), в виде ангела
(в гиматии и далматике, как на данной иконе) и как
приближенный Небесного Царя (в придворных византийских одеждах).
Архидиакон Стефан входил в число семидесяти
учеников Христа и был одним из семи избранных служителей (диаконов), поставленных в древней Церкви
для оказания помощи христианским вдовам. В иконографии, сложившейся на русской почве, атрибутом Стефана обычно является кадило, указывающее
на его диаконское служение. В данном случае вместо
кадила апостол держит в правой руке атрибут мученика — крест; в его левой руке — ладаница. Стефана часто упоминают как первомученика — он был первым
из христиан, принявших мученическую смерть за веру,
будучи побит камнями (Деян., гл. 6–7). Поэтому некоторые из святых отцов (например, прп. Исидор Пелусиот) называли Стефана «архистратигом мучеников»,
что по созвучию наименований проводило параллель
с архангелом Михаилом. Cовместные изображения
архангела Михаила и архидиакона Стефана в древнерусских памятниках чаще всего встречаются на левых
столбиках царских врат; при этом парными им на правых столбиках бывают, соответственно, архангел Гавриил и архидиакон Лаврентий.
Сохранность. Икона не раз поновлялась, авторская живопись в значительной степени утрачена.
Имеются участки многочисленных остаточных записей и тонировок. На личном сильно потерты верхние
слои моделировок, вследствие чего обнажилась свободно проложенная подрумянка. Наиболее сохранившийся участок авторского личного — правое надбровье архангела. Надписи почти полностью стерты.
Кракелюр настоящий.
Реставрация. Раскрыта в начале 1910-х годов, вероятно, Е. И. Брягиным. В 1951 году реставрирована
П. И. Войтко, в 1970-м — И. П. Дорофиенко в ГНИРМ.
Происхождение не установлено. В начале 1910-х
годов икона была приобретена В. Н. Ханенко и до
1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Первоначально икона была отнесена к новгородским памятникам конца XIV — начала

(Каталог музея ВУАН, 1931, с. 60, № 520). З такою
атрибуцією погоджувалася Н. Є. Мньова. С. І. Голубєв датував ікону XV століттям. Н. Г. Бекеньова
та Н. В. Розанова зараховували її до новгородських
пам’яток кінця XV століття. Е. С. Смирнова схилялася до того, що ікону було написано на зламі XV–XVI
або на початку XVI століття, і відносила її до периферійних творів зі стертими стилістичними ознаками (Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 178).
У В. К. Лауриної справжність ікони викликала сумнів
(Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25).
Виставки. Живопис древнього Новгорода
та його земель XII–XVII століть. ДРМ, грудень
1971 — квітень 1972 (до каталогу не включена;
упорядниками виставки справжність ікони взята під
сумнів); Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення
Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 45,
№ 419; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 60, № 520;
Myslivec, 1947, ill. IV; Каталог КГМРИ, 1955, с. 9;
Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 178, 557; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 24; Сокровища Православия,
2013, с. 16–17.

XV века (Каталог музея ВУАН, 1931, с. 60, № 520).
С такой атрибуцией соглашалась Н. Е. Мнёва. С. И. Голубев датировал икону XV веком. Н. Г. Бекенёва
и Н. В. Розанова относили ее к новгородским памятникам конца XV века. Э. С. Смирнова склонялась к тому,
что икона была написана на рубеже XV–XVI веков
или в начале XVI века и относила ее к периферийным
произведениям со стертыми стилистическими признаками (Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 178).
У В. К. Лауриной подлинность иконы вызывала сомнение (Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25).
Выставки. Живопись древнего Новгорода и его
земель XII–XVII столетий. ГРМ, декабрь 1971 —
апрель 1972 (в каталог не включена; устроителями
выставки подлинность иконы взята под сомнение);
Сокровища Православия: иконопись из коллекции
Киевского национального музея русского искусства
и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси).
КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 45,
№ 419; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 60, № 520;
Myslivec, 1947, ill. IV; Каталог КГМРИ, 1955, с. 9;
Живопись древнего Новгорода, 1974, с. 25; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, с. 178, 557; Каталог
КМРИ-1, 1992, с. 24; Сокровища Православия, 2013,
с. 16–17.

71.
Христос Вседержитель
(Спас Яре Око),
в окладі
Кінець XVI —
початок XVII століття
Москва (?)
Дерево, темпера. 91 × 58,5 × 2
Дошка на обох боках має неглибокий ковчег з пологою лузгою;
поля вузькі, верхнє та нижнє ширше за бічні. Паволока, левкас.
Оклад: срібло, карбування;
вінець: позолота, карбування,
гравіювання.
Інв. Ж-8

Христос Вседержитель
(Спас Ярое Око),
в окладе
Конец XVI —
начало XVII века
Москва (?)
Дерево, темпера. 91 × 58,5 × 2
Доска на обеих сторонах имеет
неглубокий ковчег с пологой
лузгой; поля узкие, верхнее
и нижнее шире боковых.
Паволока, левкас.
Оклад: серебро, чеканка; венец:
позолота, чеканка, гравировка.
Инв. Ж-8

Опис. Оплічне прямоличне зображення Спаса
займає всю поверхню середника. Щільно вписані
в межі ковчега похилі плечі виглядають непропорційно вузькими. Лик Христа видовжений. Погляд ледь
помітно спрямований вправо, голова злегка повернута вліво. Враження повороту створює асиметрія

Christ Pantocrator
(“Our Saviour of the
Fierce Eye”), with frame
Late C16th or early C17th
Moscow (?)
Wood, tempera
91 × 58.5 × 2
Panel has narrow ‘kovchegs’ with
a shallow luzga on both sides;
fields are narrow, but wider above
and below than to the sides.
Pavoloka, gesso.
Revetments: stamped silver;
halo: stamped and engraved gilt.
Inv. Ж-8

Описание. Оплечное прямоличное изображение
Спаса занимает все пространство средника. Плотно
вписанные в пределы ковчега покатые плечи выглядят непропорционально узкими. Лик Христа удлинен.
Взгляд чуть заметно обращен вправо, голова слегка повернута влево. Впечатление поворота создает
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носа із збільшеною лівою ніздрею. Вираз лику
строгий. Довге рудувате волосся, гладко вкладене
на прямий проділ, забране за спину, утворюючи над
лівим плечем округлі завитки. Світло-зелений гіматій рівно лежить на правому плечі, спадаючи з лівого плеча на груди широкою складкою. Широкий
комір червоно-коричневого хітона відкриває міцну
шию. На правому плечі хітона клав. Тло темновохряне із зеленуватим відтінком. Такого ж кольору
німб відтінений по контуру напівпрозорою голубуватою фарбою. Поля темно-зелені. Ікона мала срібний із позолоченим вінцем оклад першої половини
XVIII століття, що нині зберігається окремо.
Написи великі коричневі на тлі по боках від німба: IС~ ХС~. ГД~Ь ВСЕДЕрЖИтЕЛЬ .
Іконографія. Спас Яре Око — іконографічний
тип оплічного Христа, що сягає образа Спаса
Вседержителя й вирізняється особливо строгим
і проникливим виразом очей. У точному значенні найменування «Спас Яре Око» співвідноситься з єдиною давньоруською пам’яткою — іконою
XIV століття з Успенського собору Московського
Кремля. Зарахування до цього типу інших подібних ікон, включаючи даний твір, має певну частку умовності. Давньоруські ікони Спаса оплічного
походили від одного з уславлених візантійських
іконографічних типів Христа Пантократора. Таке
мозаїчне зображення оплічного Спаса було розміщене над воротами Великого імператорського
палацу в Константинополі й протягом століть залишалося символом Візантійської імперії. Монументальні ікони з його повторенням були привезені
до Москви або створені там грецькими майстрами
в добу становлення Московської держави, зберігаючи свій символічний зміст. Оплічні образи Спаса
набули поширення після вінчання на царство Івана Грозного в 1547 році.
Схоронність. Верхній шар живопису на лику
змитий; ділянки авторського живопису з мікрокракелюром, які збереглися, помітні на волоссі. Повсюдні
заправлення та прописки, особливо великі на одязі,
належать до початку XX століття. Кракелюр у деяких місцях намальований або штучний. По стику
дощок з лівого боку велика поздовжня вставка. Тло
у лівій частині ікони майже втрачене. Живопис зберігся на верхньому та правому полях. Ікону було
створено як двобічну, про що свідчать ковчег на звороті з залишками паволоки й живопису. Звертає
на себе увагу незвичайно мала товщина дошки —
тільки 2 см.
Реставрація. Розкрита у 1910-х роках Є. І. Брягіним. Реставрована в 1957 році В. О. Кириковим
у КМРМ.
Походження не встановлене. Близько 1912 року
ікона була придбана В. Н. Ханенко у Є. І. Брягіна й
до 1918 року зберігалася в зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
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асимметрия носа с увеличенной левой ноздрей. Выражение лика строгое. Длинные рыжеватые волосы,
гладко уложенные на прямой пробор, убраны за спину, образуя над левым плечом округлые завитки. Светло-зеленый гиматий, ровно лежащий на правом плече,
ниспадает с левого плеча на грудь широкой складкой.
Широкий ворот красно-коричневого хитона открывает крепкую шею. На правом плече хитона клав. Фон
темно-охряный с зеленоватым оттенком. Такого же
цвета нимб оттенен по контуру полупрозрачной голубоватой краской. Поля темно-зеленые. Икона имела
серебряный с позолоченным венцом оклад первой половины XVIII века, ныне хранящийся отдельно.
Надписи крупные коричневые на фоне по сторонам нимба: IС~ ХС~. ГД~Ь ВСЕДЕрЖИтЕЛЬ .
Иконография. Спас Ярое Око — иконографический тип оплечного Христа, восходящий к образу
Спаса Вседержителя и отличающийся особо строгим и проницательным выражением глаз. В точном
смысле наименование «Спас Ярое Око» соотносится
с единственным древнерусским памятником — иконой XIV века из Успенского собора Московского Кремля. Причисление к этому типу других подобных икон,
включая и данное произведение, имеет определенную
долю условности. Древнерусские иконы Спаса оплечного восходили к одному из прославленных византийских иконографических типов Христа Пантократора.
Такое мозаичное изображение оплечного Спаса было
размещено над воротами Большого императорского дворца в Константинополе и на протяжении веков
оставалось символом Византийской империи. Монументальные иконы с его повторением были привезены в Москву или созданы там греческими мастерами
в эпоху становления Московского государства, сохраняя свое символическое содержание. Оплечные образы Спаса получили большое распространение после венчания на царство Ивана Грозного в 1547 году.
Сохранность. Верхний слой живописи на лике
смыт; сохранившиеся участки авторской живописи
с микрокракелюром заметны на волосах. Повсеместные заправки и прописки, особенно большие на одежде, относятся к началу XX века. Кракелюр в некоторых местах рисованный или искусственный. По стыку
досок с левой стороны большая продольная вставка.
Фон в левой части иконы почти утрачен. Живопись
сохранилась на верхнем и правом полях. Икона создавалась как двусторонняя, о чем свидетельствуют
ковчег на обороте с остатками паволоки и живописи.
Обращает на себя внимание необычно малая толщина доски — всего 2 см.
Реставрация. Раскрыта в 1910-х годах Е. И. Брягиным. Реставрирована в 1957 году В. О. Кириковым
в КМРИ.
Происхождение не установлено. Около 1912 года
икона была приобретена В. Н. Ханенко у Е. И. Брягина
и до 1918 года хранилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).

Надходження. У 1932 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. І. С. Остроухов відносив ікону до
«перших зразків московського письма» (див. Архівні матеріали). У каталозі музею ВУАН 1931 року
вона датована початком XVI століття. І. О. Іванова
й Т. О. Ананьєва вважали ікону твором XVI століття, але бачили в ній відгомін стилю XV століття.
Н. Є. Мньова відносила ікону до середини XVI століття. С. І. Голубєв вважав її пам’яткою межі XVI–XVII
століть. У характері вохрення, у карнації та проробленні форми він вбачав схожість із строгановським
письмом. Мучнистий голубець гіматія також уявлявся йому близьким до барв, які використовували
строгановські майстри. Із датуванням С. І. Голубєва
були згодні також Н. Г. Бекеньова й Н. В. Розанова.
В. В. Кириченко вважав ікону роботою строгановських усольських майстрів початку XVII століття й
відзначав важливість цієї пам’ятки, оскільки строгановських ікон більших розмірів за межами Усолля,
Солікамська та Пермі збереглося дуже мало. Оклад
ікони, на думку В. М. Тетерятникова, пізніший і належить до першої половини XVIII століття.
Виставки. Скарби Православ’я: іконопис із колекції Київського національного музею російського
мистецтва та приватних зібрань (до 1025-річчя хрещення Русі). КНМРМ, 2013.
Література. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 437; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 546; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 28–29; Сокровища Православия, 2013, с. 34.
Архівні матеріали. Лист І. С. Остроухова до
В. Н. Ханенко, 1912 р. — ВР ДТГ, ф. 10, № 631,
арк. 1–1 зв.
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Поступление. В 1932 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. И. С. Остроухов относил икону к «первым московским письмам» (см. Архивные материалы). В каталоге музея ВУАН 1931 года она датирована началом XVI века. И. А. Иванова и Т. А. Ананьева
считали икону произведением XVI века, но видели
в ней отголоски стиля XV века. Н. Е. Мнёва относила икону к середине XVI века. С. И. Голубев считал
ее памятником рубежа XVI–XVII веков. В характере
охрения, карнации и проработке формы он находил
сходство со строгановским письмом. Мучнистый голубец гиматия также представлялся ему близким
к краскам, применявшимся строгановскими мастерами. С датировкой С. И. Голубева были согласны также Н. Г. Бекенёва и Н. В. Розанова. В. В. Кириченко
считал икону работой строгановских усольских мастеров начала XVII века и отмечал важность этого
памятника, поскольку строгановских икон больших
размеров за пределами Усолья, Соликамска и Перми сохранилось очень мало. Оклад иконы, по мнению В. М. Тетерятникова, более поздний и относится
к первой половине XVIII века.
Выставки. Сокровища Православия: иконопись
из коллекции Киевского национального музея русского искусства и частных собраний (к 1025-летию крещения Руси). КНМРИ, 2013.
Литература. Каталог музея УАН, 1927, с. 46,
№ 437; Каталог музея ВУАН, 1931, с. 61, № 546; Каталог КГМРИ, 1955, с. 10; Каталог КМРИ-1, 1992,
с. 28–29; Сокровища Православия, 2013, с. 34.
Архивные материалы. Письмо И. С. Остроухова В. Н. Ханенко, 1912 г. — ОР ГТГ, ф. 10, № 631,
л. 1–1 об.
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72.
Спас (оплічний)
Кінець XVIII —
початок XIX століття
Україна
Дерево, олія. 27 × 21 × 2
Дошка тесана. Шпуга врізна
поперечна правобічна (пізня).
Інв. Ж-364

Спас (оплечный)
Конец XVIII — начало XIX века
Украина
Дерево, масло. 27 × 21 × 2
Доска тесаная. Шпонка врезная
поперечная правосторонняя
(поздняя)
Инв. Ж-364

Опис. Голова Спасителя злегка повернута вліво.
Довкола неї помітно світіння, що замінює традиційний німб. У Христа високе відкрите чоло, темнокоричневе волосся до пліч, вуса, що опускаються
нижче підборіддя.
Опуш темна.
Написи. Над головою зліва: Iи/с , справа: Хс/ .
Іконографія. Типаж є характерним для провінційного українського іконопису кінця XVIII — початку
XIX століття.
Схоронність. Численні втрати авторського фарбового шару по периметру дошки, на лівому боці
голови та в нижній частині ікони заповнено при реставрації.
Реставрація проведена у 1969 році в ДНДРМ.
Надходження. У 1943 році з історико-культурного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко»
на території Києво-Печерської лаври.
Атрибуція.
При
інвентаризації
датована
XVIII століттям. Назва в інвентарній книзі — «Чоловіча голова».
Архівні матеріали. Національний музей «Київська картинна галерея», оп. 1, од. зб. 850.
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Saviour (shoulder-length)
Late 18th–early 19th century
Ukraine
Wood, oil. 27 x 21 x 2
Cut panel. Crossbeam inserted
cross-wise at the right hand side
(later addition).
Inv. Ж-364

Описание. Голова Спасителя слегка повернута
влево. Вокруг нее заметно свечение, заменяющее
традиционный нимб. У Христа высокий открытый
лоб, темно-коричневые волосы до плеч, усы, спускающиеся ниже подбородка.
Опушь темная.
Надписи. Над головой слева: Iи/с , справа: Хс/ .
Иконография. Типаж характерен для провинциальной украинской иконописи конца XVIII — начала
XIX века.
Сохранность. Многочисленные утраты авторского красочного слоя по периметру доски, на левой стороне головы и в нижней части иконы восполнены при
реставрации.
Реставрация. Реставрирована в 1969 году в ГНИРМ.
Поступление. В 1943 году из историко-культурного заповедника «Всеукраинский музейный городок»
на территории Киево-Печерской лавры.
Атрибуция. При инвентаризации датирована
XVIII веком. Название в инвентарной книге — «Мужская голова».
Архивы. Архив Национального музея «Киевская
картинная галерея», оп. 1, ед. хр. 850.

Ікони з інших
груп зберігання
Иконы из других
групп хранения
Icons from the
Museum’s Other Collections
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73.
Боровиковський
Володимир Лукич

Боровиковский
Владимир Лукич

Volodymyr Lukych
Borovykovskyi

(1757, Миргород — 1825,
Санкт-Петербург)

(1757, Миргород — 1825,
Санкт-Петербург)

(b. 1757, Myrhorod – d. 1825,
St Petersburg)

Архістратиг Михаїл

Архистратиг Михаил

The Archangel Michael

1800
Дерево, олія. 46 × 35,5 × 2,5
Шпуги врізні торцеві.
Інв. Ж-395

1800
Дерево, масло. 46 × 35,5 × 2,5
Шпонки торцовые врезные.
Инв. Ж-395

Опис. Ікона виконана в «живоподібній» манері
та стилістично пов’язана з класицистичним напрямом у вітчизняному живописі зламу XVIII–XIX століть. Архістратиг Михаїл іде по хмарах високо над
землею. За його спиною — напіврозкриті крила. Голова зі світлим кучерявим волоссям злегка повернута вправо, погляд з-під опущених повік спрямований вниз, слідом за вказівним жестом лівої руки.
У правій руці — вогняний меч із хвилястим клинком, що нагадує клинок фламберг. Михаїл одягнений у подібні до античних військові обладунки.
На ньому гладкий металевий панцир сіро-блакитного кольору, надітий на коротку зелену туніку; пояс
із золотистими рельєфними накладками у вигляді
херувимів, якими прикрашені також обладунок на
плечах і застібки блакитних сандалій. Через праве
плече перекинуто рожевий плащ, що розвівається
за спиною. У верхній частині ікони в золотистому
сяйві на хмарах зображено ангельське воїнство,
озброєне та вдягнене як в античні часи. Угорі блакитний трикутник — символ Всевидячого ока. Зліва морський пейзаж зі скелястими берегами. Унизу
повержений сатана. Поверхню дошки, котра мала
бути схована під ризою, пофарбовано в темнозелений колір. Зліва внизу підпис і дата: Писалъ
Боровиковскій 1800 года. Згідно з літературними та архівними джерелами, ікона мала масивний
золотий оклад, багато оздоблений дорогоцінним
камінням.
Іконографія. Див. Кат. 70. В основу композиції
покладено так званий рафаелівський тип зображення архангела Михаїла, що побиває сатану.
Схоронність. Місця кріплення ризи зашпакльовані й тоновані. Торці пофарбовано в темно-зелений
колір. На зворотному боці зашпакльовані наскрізні
отвори, що збігаються з розташуванням отворів на
лицьовому боці.
Реставрація проведена в 2000 році реставратором Національного музею «Київська картинна галерея» А. А. Ачкасовою.
Походження. Із місцевого ряду іконостаса собору Михайлівського Золотоверхого монастиря
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1800
Wood panel, oil. 46 × 35.5 × 2.5
Frontal cut-in battens.
Inv. Ж-395

Описание. Икона выполнена в «живоподобной»
манере и стилистически связана с классицистическим
направлением в отечественной живописи рубежа
XVIII–XIX столетий. Архистратиг Михаил изображен
идущим по облакам высоко над землей. За спиной —
полураскрытые крылья. Голова со светлыми вьющимися волосами слегка повернута вправо, взгляд
из-под опущенных век направлен вниз, вслед за указующим жестом левой руки. В правой руке — огненный меч с волнистым клинком, напоминающим клинок фламберг. Михаил облачен в подобные античным
воинские доспехи. На нем гладкий металлический
панцирь серо-голубого цвета, надетый на короткую
зеленую тунику; пояс с золотистыми рельефными
накладками в виде херувимов, которыми украшены
также доспех на плечах и застежки голубых сандалий. Через правое плечо переброшен развевающийся за спиной розовый плащ. В верхней части иконы
в золотистом сиянии на облаках изображено ангельское воинство, вооруженное и одетое, как в античные
времена. Вверху голубой треугольник — символ Всевидящего ока. Слева морской пейзаж со скалистыми
берегами. Внизу поверженный сатана. Поверхность
доски, которая должна была закрываться ризой,
окрашена темно-зеленой краской. Слева внизу подпись и дата: Писалъ Боровиковскій 1800 года. Согласно литературным и архивным источникам, икона
имела массивный золотой оклад, богато украшенный
драгоценными камнями.
Иконография. См. Кат. 70. В основу композиции
положен так называемый рафаэлевский тип изображения архангела Михаила, побивающего сатану.
Сохранность. Места крепления ризы зашпаклеваны и тонированы. Торцы окрашены темно-зеленой
краской. На оборотной стороне зашпаклеванные
сквозные отверстия, совпадающие с расположением
тех, что на лицевой стороне.
Реставрация проведена в 2000 году реставратором Национального музея «Киевская картинная галерея» А. А. Ачкасовой.
Происхождение. Из местного ряда иконостаса собора Михайловского Златоверхого монастыря

в Києві. У 1817 році була подарована монастирю
імператором Олександром І.
Надходження. У 1934 році із Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка.
Виставки. Українське малярство XVII–XX століть. Київ, 1929; Біблійні сюжети. До 2000-річчя Різдва Христового. КМРМ, 2000.
Література. Закревский, 1868, с. 531–532; Лебединцев, 1884, с. 13; Киево-Златоверхо-Михайловский
монастырь, 1889, с. 96; Петровский, 1902, с. 51,
65–66; Титов, 1908, с. 10; Українське малярство
XVII–XIX сторіч, 1929, с. 44 (№ 173); Алексеева, 1975,
с. 354 (№ 166); Каталог КМРИ-1, 1992, c. 52.
Архіви. Ризничний опис Михайлівського монастиря за 1844 рік. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 196, оп. 6, спр. 472.

в Киеве. В 1817 году была подарена монастырю императором Александром І.
Поступление. В 1934 году из Всеукраинского
исторического музея им. Т. Шевченко.
Выставки. Украинская живопись XVII–XX столетий. Киев, 1929; Библейские сюжеты. К 2000-летию
Рождества Христова. КМРИ, 2000.
Литература. Закревский, 1868, с. 531–532; Лебединцев, 1884, с. 13; Киево-Златоверхо-Михайловский
монастырь, 1889, с. 96; Петровский, 1902, с. 51, 65–
66; Титов, 1908, с. 10; Українське малярство XVII–
XIX сторіч, 1929, с. 44 (№ 173); Алексеева, 1975,
с. 354 (№ 166); Каталог КМРИ-1, 1992, c. 52.
Архивы. Ризничная опись Михайловского монастыря за 1844 год. Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, ф. 196, оп. 6, д. 472.

74.
Тропінін Василь
Андрійович
(1776, с. Карпово
Новгородської губернії —
1857, Москва)

Богоматір з Немовлям
(з іконостаса церкви
в с. Кукавка)
До 1818 року
Полотно, олія. 143 × 82,5
Інв. Ж-459

Тропинин Василий
Андреевич
(1776, с. Карпово
Новгородской губернии —
1857, Москва)

Богоматерь с Младенцем
(из иконостаса церкви
в с. Кукавка)
До 1818 года
Холст, масло. 143 × 82,5
Инв. Ж-459

Опис. Діва Марія зображена на повний зріст. Вона
стоїть на хмарах, підтримуючи Немовля Христа, який
правою рукою благословляє, а лівою обіймає Мати
за шию. Стегна Немовляти прикриті пов’язкою. Марія вдягнена у червоний хітон і синій мафорій, кінець
якого розвівається. Під ним зліва зображено двох херувимів. Над Марією з Немовлям ширяють шість херувимів, що утворюють над Їхніми головами півколо.
Тло написано в коричнювато-вохристій гамі.
Іконографія. При створенні ікони В. А. Тропінін
вочевидь орієнтувався на гравюру або літографію
з картини західноєвропейського художника епохи
бароко. Здогадно, то була «Мадонна з Немовлям»
(1693–1696, Музеї Ватикану) популярного італійського живописця Карло Маратта (1625–1713).
Схоронність. Справа та зліва на відстані 8–9 см
від країв сліди старих зламів полотна з тонуваннями по всій довжині.
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Vasyl Andriyovych Tropinin
(b. 1776, Karpovo village,
Novgorod governorate – d. 1857,
Moscow)

The Mother of God with
the Child Jesus (from
the Kukavka village
church iconostasis)
Before 1818
Oil on canvas. 143 × 82.5
Inv. Ж-459

Описание. Дева Мария изображена в рост, стоящей на облаках. Она поддерживает Младенца Христа, который правой рукой благословляет, а левой
обнимает мать за шею. Чресла Младенца прикрыты
повязкой. Мария одета в красный хитон и синий мафорий, под развевающимся концом которого слева
изображены два херувима. Над Марией с Младенцем
парят шесть херувимов, образуя над Их головами полукруг. Фон написан в коричневато-охристой гамме.
Иконография. При создании иконы В. А. Тропинин
очевидно ориентировался на гравюру или литографию
с картины западноевропейского художника эпохи барокко. Предположительно, это была «Мадонна с Младенцем» (1693–1696, Музеи Ватикана) популярного
итальянского живописца Карло Маратта (1625–1713).
Сохранность. Справа и слева на расстоянии
8–9 см от краев следы старых изломов холста с тонировками по всей длине.

Реставрація проведена в 1945 і 1951 роках
у ДНДРМ.
Походження. З іконостаса церкви в с. Кукавка
(нині Могилів-Подільський район Вінницької області, Україна). У 1926 році привезена до Києва
Д. М. Щербаківським і передана у Всеукраїнський
історичний музей ім. Т. Шевченка.
Надходження. У 1934 році із Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка.
Виставки. Українське малярство XVII–XIX сторіч. Київ, 1929; Виставка творів В. А. Тропініна до
175-річчя від дня народження художника. КМРМ,
1951–1952; Біблійні сюжети. До 2000-річчя Різдва
Христового. КМРМ, 2000; Біблійні сюжети у творчості художників XVIII–XIX століть із фондів КМРМ.
Національний архітектурно-історичний заповідник
«Чернігів стародавній», 2001.
Література. Сенцинский, 1909, с. 1048–1049;
Шероцький, 1911, с. 102; Рогозинский, 1911, с. 21,
22, 28; Українське малярство XVII–XIX сторіч,
1929, с. 50; Коваленская, 1930, с. 108; Амшинская,
1970, с. 177; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 97.

Реставрация проводилась в 1945 и 1951 годах
в ГНИРМ.
Происхождение. Из иконостаса церкви в с. Кукавка (ныне Могилев-Подольский район Винницкой
области, Украина). В 1926 году привезена в Киев
Д. М. Щербакивским и передана во Всеукраинский
исторический музей им. Т. Шевченко.
Поступление. В 1934 году из Всеукраинского
исторического музея им. Т. Шевченко.
Выставки. Украинская живопись XVII–XX столетий. Киев, 1929; Выставка произведений В. А. Тропинина к 175-летию со дня рождения художника. КМРИ,
1951–1952; Библейские сюжеты. К 2000-летию Рождества Христова. КМРИ, 2000; Библейские сюжеты
в творчестве художников XVIII–XIX столетий из фондов КМРИ. Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», 2001.
Литература. Сенцинский, 1909, с. 1048–1049; Шероцький, 1911, с. 102; Рогозинский, 1911, с. 21, 22, 28;
Українське малярство XVII–XIX сторіч, 1929, с. 50;
Коваленская, 1930, с. 108; Амшинская, 1970, с. 177;
Каталог КМРИ-1, 1992, с. 97.

75.
Тропінін Василь
Андрійович
(1776, с. Карпово
Новгородської губернії —
1857, Москва)

Свята Варвара
(з іконостаса церкви
в с. Кукавка)
До 1818 року
Полотно, олія. 142 × 82,5
Інв. Ж-458

Тропинин Василий
Андреевич
(1776, с. Карпово
Новгородской губернии —
1857, Москва)

Святая Варвара
(из иконостаса церкви
в с. Кукавка)
До 1818 года
Холст, масло. 142 × 82,5
Инв. Ж-458

Опис. Святу Варвару зображено майже анфас
на повний зріст на тлі масивної арки та колони.
Погляд святої звернений догори. В її правій руці,
що спирається на частково сховану плащем огорожу, пальмова гілка. Варвара вдягнена в зелену туніку до колін, з-під якої видно світло-коричневу довгу
спідницю, а також світло-сірі комір і рукави нижньої
сорочки. Торс перехоплений широким поясом з рельєфними узорами. Довге кучеряве волосся прибране
за спину. На голові увінчана хрестом золота діадема, на шиї — подвійне перлове намисто, у вухах —
краплеподібні серги. За спиною — червоний плащ,
що спадає до ніг святої ламаними складками. В арковому прорізі — небо с легкими хмарками.
284

Vasyl Andriyovych
Tropinin
(b. 1776, Karpovo village,
Novgorod governorate – d. 1857,
Moscow)

St Barbara (from the
Kukavka village church
iconostasis)
Before 1818
Oil on canvas. 142 × 82.5
Inv. Ж-458

Описание. Святая Варвара изображена почти анфас в рост на фоне массивной арки и колонны. Взор
святой обращен вверх. В ее правой руке, опирающейся на частично скрытую плащом преграду, пальмовая
ветвь. Варвара одета в зеленую тунику до колен, изпод которой видны светло-коричневая длинная юбка,
а также светло-серые ворот и рукава нижней сорочки. Торс перехвачен широким поясом с рельефными
узорами. Длинные вьющиеся волосы убраны за спину. На голове увенчанная крестом золотая диадема,
на шее — двойное жемчужное ожерелье, в ушах —
каплевидные серьги. За спиной — красный плащ,
ниспадающий к ногам святой ломаными складками.
В арочном проеме — небо с легкими облаками.

Іконографія. Див. Кат. 63. Трактування образу
та характер архітектури пов’язані із західноєвропейською традицією зображення християнських святих
у Новий час. Мотив с арковим вікном, імовірно, нагадує про високу вежу, куди святу було ув’язнено
за наказом її батька. Пальмова гілка в її руках —
символ мучеництва, діадема — знак знатного походження.
Схоронність. Пруги полотна дубльовані по периметру. У декількох місцях відшарування авторського полотна від дубльованого пруга. Кракелюр
фарбового шару різного характеру по всьому полю
картини. Дрібні втрати фарбового шару вздовж країв. Тонування по всій поверхні.
Реставрація проведена в 1945 і 1951 роках
у ДНДРМ.
Походження. З іконостаса церкви в с. Кукавка
(нині Могилів-Подільський район Вінницької області, Україна). В 1926 році привезена до Києва
Д. М. Щербаківським і передана у Всеукраїнський
історичний музей ім. Т. Шевченка.
Надходження. У 1934 році із Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка.
Виставки. Українське малярство XVII–XIX сторіч. Київ, 1929; Виставка творів В. А. Тропініна
до 175-річчя від дня народження художника. КМРМ,
1951–1952.
Література. Сенцинский, 1909, с. 1048–1049;
Шероцький, 1911, с. 102; Рогозинский, 1911, с. 22;
Українське малярство XVII–XIX сторіч, 1929, с. 50;
Коваленская, 1930, с. 108; ИРИ, 1963, с. 520; Амшинская, 1970, с. 166; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 98.
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Иконография. См. Кат. 63. Трактовка образа
и характер архитектуры связаны с западноевропейской традицией изображения христианских святых
в Новое время. Мотив с арочным окном, вероятно,
напоминает о высокой башне, в которую святая была
заточена по приказу своего отца. Пальмовая ветвь
в ее руках — символ мученичества, диадема — знак
знатного происхождения.
Сохранность. Кромки холста дублированы по периметру. В нескольких местах отслоение авторского
холста от дублированной кромки. Кракелюр красочного слоя различного характера по всему полю картины. Мелкие утраты красочного слоя вдоль краев.
Тонировки по всей поверхности.
Реставрация проведена в 1945 и 1951 годах
в ГНИРМ.
Происхождение. Из иконостаса церкви в с. Кукавка (ныне Могилев-Подольский район Винницкой
области, Украина). В 1926 году привезена в Киев
Д. М. Щербакивским и передана во Всеукраинский
исторический музей им. Т. Шевченко.
Поступление. В 1934 году из Всеукраинского
исторического музея им. Т. Шевченко.
Выставки. Украинская живопись XVII–XX столетий. Киев, 1929; Выставка произведений В. А. Тропинина к 175-летию со дня рождения художника. КМРИ,
1951–1952.
Литература. Сенцинский, 1909, с. 1048–1049;
Шероцький, 1911, с. 102; Рогозинский, 1911, с. 22;
Українське малярство XVII–XIX сторіч, 1929, с. 50;
Коваленская, 1930, с. 108; ИРИ, 1963, с. 520; Амшинская, 1970, с. 166; Каталог КМРИ-1, 1992, с. 98.

Декоративно-прикладне
мистецтво
Декоративно-прикладное
искусство
Decorative
and applied arts

288

289

76.
Підвісна печатка
візантійського
імператора
Михаїла VII Дуки
Між 1071 і 1078 роками
Візантія
Свинець. Діаметр 32 мм;
діаметр матриці 29 мм;
товщина пластинки 4,4 мм
Інв. V-74

Подвесная печать
византийского
императора
Михаила VII Дуки
Между 1071 и 1078 годами
Византия
Свинец. Диаметр 32 мм;
диаметр матрицы 29 мм;
толщина пластинки 4,4 мм
Инв. V-74

Опис. На лицьовому боці зображений Христос
Вседержитель, який сидить на широкому троні з високою прямою спинкою. У лівій руці — Євангеліє,
права рука перед грудьми з жестом благословення. Німб хрещатий; на кожній смузі хреста по цятці.
Під ногами подушка. На зворотному боці зображений стоячи імператор у повному облаченні. Його
плечі та груди оперезані лором (довгою парчевою
стрічкою). У правій руці лабарум (прапор-табличка
з символами православної віри), у лівій — держава.
На голові вінець-стемма у вигляді обруча с хрестом;
від стемми по боках спускаються підвіски (пропендулії).
Написи. На лицьовій стороні по боках від Христа: IС~ ХС~. На звороті круговий напис грецькою
мовою: +ΜΙΧΑΗΑΥΤΟΚΡΑΤΡΩΜΕΟΔUK [Μιχαή(λ)
αυτοκράτ(ωρ) Ρωμέ(ων) ο Δoύκ(ας)] (Михаїл Дука самодержець ромеїв).
Іконографія. Металеві підвісні печатки, що їх
використовували для підтвердження справжності
документів, відомі з IV століття. Вони були розповсюджені у Візантії, прийшовши на зміну античним
прикладним печаткам. Залежно від матеріалу, печатки були трьох видів: золоті (хрисовули), срібні
(аргировули) та свинцеві (молівдовули). Даний зразок належить до останньої, найпоширенішої групи.
На лицьовому боці візантійських імператорських
печаток здебільшого зображували Христа на троні.
Відомості про імператора, який володів печаткою,
містилися на звороті.
Схоронність. Свинець зазнав корозії, має білий
наліт.
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Печатка належала візантійському імператорові Михаїлу VII з роду Дуків. Представники
цієї фамілії правили з XI до середини XIII століття.
Михаїл Дука царював із серпня 1071-го до березня 1078 року. На давньоруських землях візантійські підвісні печатки археологи знаходили в Києві,
Новгороді, Пскові та інших місцях. Імператорські
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Pendant seal
of the Byzantine
emperor
Michael VII Doucas
1071–1078
Byzantium
Lead. Diameter 32 mm;
diameter of the matrix 29 mm;
width 4.4 mm
Inv. V-74

Описание. На лицевой стороне изображен Христос Вседержитель, сидящий на широком троне с высокой прямой спинкой. В левой руке — Евангелие,
правая рука перед грудью с жестом благословения.
Нимб крещатый; на каждой полосе креста по точке.
Под ногами подушка. На оборотной стороне изображен стоящий император в полном облачении. Его
плечи и грудь опоясаны лором (длинной парчовой
лентой). В правой руке лабарум (знамя-табличка
с символами православной веры), в левой — держава. На голове венец-стемма в виде обруча с крестом;
от стеммы по бокам спускаются подвески (пропендулии).
Надписи. На лицевой стороне по сторонам от Христа: IС~ ХС~. На оборотной стороне круговая надпись
на греческом языке: +ΜΙΧΑΗΑΥΤΟΚΡΑΤΡΩΜΕΟΔYK
[Μιχαή(λ) αυτοκράτ(ωρ) Ρωμέ(ων) ο Δoύκ(ας)] (Михаил
Дука самодержец ромеев).
Иконография. Металлические подвесные печати,
использовавшиеся для подтверждения подлинности
документов, известны с IV века. Они были широко распространены в Византии, придя на смену античным
прикладным печатям. В зависимости от материала,
печати бывали трех видов: золотые (хрисовулы), серебряные (аргировулы) и свинцовые (моливдовулы).
Данный образец относится к последней, самой распространенной группе. На лицевой стороне византийских
императорских печатей, как правило, изображали Христа, сидящего на троне. Сведения об императоре, владевшем печатью, помещались на оборотной стороне.
Сохранность. Свинец подвергся коррозии, имеет
белый налет.
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Печать принадлежала византийскому
императору Михаилу VII из рода Дуков. Представители этой фамилии правили с XI до середины XIII века.
Михаил Дука царствовал с августа 1071-го по март
1078 года. На древнерусских землях византийские
подвесные печати археологи находили в Киеве,
Новгороде, Пскове и других местах. Императорские

молівдовули належать до числа рідких знахідок.
Кілька примірників печаток імператора Михаїла
Дуки, аналогічних даній сфрагістичній пам’ятці, але
виконаних з інших матриць, зберігається у Державному Ермітажі в Санкт-Петербурзі (інв.: М-7919–
7921) (Лихачев, 1991, с. 258–259, табл. XXVII,
10–12). Аналоги див. також: Zacos, Veglery, 1972,
P. 85–86. № 95; Seibt, 1978, S. 99–100, № 25.
Література. Левченко, 2006/2.

моливдовулы относятся к числу редких находок. Несколько экземпляров печатей императора Михаила
Дуки, аналогичных данному сфрагистическому памятнику, но выполненных с других матриц, хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге (инв.: М-7919–7921) (Лихачев, 1991, с. 258–259,
табл. XXVII, 10–12). Аналоги см. также: Zacos, Veglery,
1972, P. 85–86. № 95; Seibt, 1978, S. 99–100, № 25.
Литература. Левченко, 2006/2.

77.
Підвісна печатка
Київської митрополії (?)
Між 1091 і 1096 роками (?)
Київ (?)
Свинець. Діаметр 30 мм;
діаметр матриці 22 мм;
товщина пластинки 3 мм
Інв. V-73

Подвесная печать
Киевской митрополии (?)
Между 1091 и 1096 годами (?)
Киев (?)
Свинец. Диаметр 30 мм;
диаметр матрицы 22 мм;
толщина пластинки 3 мм
Инв. V-73

Опис. Лицьовий бік займає напис ДЬ/НѢСЛО/
ВО, виконаний крупними літерами й розділений
на три рядки. На звороті — ангел з хрестоподібно складеними крилами, що закривають усе тіло,
крім лику.
Написи див. Опис.
Іконографія. У Давній Русі підвісні печатки,
які наслідували візантійські, використовувалися
з X століття. Дана сфрагістична пам’ятка належить
до групи рідких і загадкових, відмітною ознакою яких

Pendant seal of the
Metropolitan Diocese
of Kyiv (?)
1091–1096 (?)
Kyiv (?)
Lead. Diameter 30 mm; diameter
of the matrix 22 mm; width 3 mm
Inv. V-73

Описание. Лицевую сторону занимает надпись
ДЬ/НѢСЛО/ВО, выполненная крупными буквами
и разделенная на три строки. На оборотной стороне — ангел с крестообразно сложенными крыльями,
закрывающими все тело, кроме лика.
Надписи см. Описание.
Иконография. В Древней Руси подвесные печати, подражавшие византийским, использовались
с X века. Данный сфрагистический памятник относится к группе редких и загадочных, отличительным
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служить малозрозумілий напис «ДЬНѢСЛОВО».
Ні в яких інших давньоруських джерелах, крім
свинцевих підвісних печаток, він не зустрічається. До нас дійшло 36 відбитків подібних печаток,
які дозволяють встановити існування щонайменше 23 пар матриць із п’ятьма варіантами написання: ДЬНѢСЛОВО, ДѢНѢСЛОВО, ДЬНЬСЛОВО,
ДѢНЬСЛОВО і ДЕНЕСЛОВО. З-поміж них граматично правильним дослідники визнали перший варіант, найбільш розповсюджений. Щодо змісту напису
висловлювалися різні припущення. Я. І. Пастернак
(Пастернак, 1944), І. С. Свенцицький та Ю. Йодковський знаходили його співзвучним іменам Даньслав,
Даниїл і Давид. М. П. Лихачов розділяв напис на дві
частини — «ДЬНѢ» і «СЛОВО» — і перекладав
увесь вислів як «всередині слово» (рос. «внутри
слово»), порівнюючи його з формулою анонімних
візантійських печаток: ου σφραγις ειμι την γραφην
βλεπων νοει («чиєю печаттю я є, дізнаєшся, поглянувши на написане»). Б. О. Рибаков називав їх печатками таємного листування («слово», що знаходиться «всередині», цебто «сховане, сокровенне
слово»). Таке пояснення прийняла і С. Р. Кілієвич
(Кілієвич, 1958). В. Л. Янін, упорядник повного каталогу актових печаток Давньої Русі X–XV століть,
проаналізувавши думки колег, дійшов висновку, що
напис запрошує прочитати запечатаний документ:
«слово всередині, розгорни й читай» (Янин, 1970).
Схоронність. Свинець зазнав корозії, має білий
наліт.
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Усі дослідники групи печаток з написом «ДЬНѢСЛОВО» погоджувалися з думкою
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признаком которых служит труднообъяснимая надпись «ДЬНѢСЛОВО». Ни в каких других древнерусских источниках, кроме свинцовых подвесных печатей, она не встречается. До нас дошло 36 оттисков
подобных печатей, позволяющих установить существование не менее 23 пар матриц с пятью вариантами написания: ДЬНѢСЛОВО, ДѢНѢСЛОВО,
ДЬНЬСЛОВО, ДѢНЬСЛОВО и ДЕНЕСЛОВО. Из них
грамматически правильным исследователи признали
первый вариант, наиболее распространенный. Относительно смысла надписи высказывались разные
предположения. Я. И. Пастернак (Пастернак, 1944),
И. С. Свенцицкий и Ю. Иодковский находили ее созвучной именам Даньслав, Даниил и Давид. Н. П. Лихачев разделял надпись на две части — «ДЬНѢ»
и «СЛОВО» — и переводил все речение как «внутри
слово», сравнивая его с формулой анонимных византийских печатей: ου σφραγις ειμι την γραφην βλεπων
νοει («чьей печатью я являюсь, узнаешь, взглянув
на написанное»). Б. А. Рыбаков называл их печатями
тайной переписки («слово», находящееся «внутри»,
т. е. «скрытое, сокровенное слово»). Это объяснение
приняла и С. Р. Килиевич (Кілієвич, 1958). В. Л. Янин,
составитель полного каталога актовых печатей Древней Руси X–XV веков, проанализировав мнения
коллег, пришел к выводу, что надпись приглашает
прочесть запечатанный документ: «слово внутри,
разверни и читай» (Янин, 1970).
Сохранность. Свинец подвергся коррозии, имеет
белый налет.
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Все исследователи группы печатей
с надписью «ДЬНѢСЛОВО» соглашались с мнением

М. П. Лихачова (Лихачев, 1930), який вважав їх
домонгольськими та замикав у вузькі хронологічні рамки одного покоління на межі XI–XII століть.
Місця знахідок печаток розкидані. Найчастіше вони
зустрічалися у Новгороді та Києві; знаходили їх також в околицях Канева, Львова, Дрогичина, Володимира, Старої Ладоги та в інших місцях. Спроби
визначення конкретної приналежності таких печаток
М. П. Лихачов вважав безнадійними. Він припускав,
що власниками більшої їх частини могли бути другорядні особи княжої адміністрації. На звороті багатьох
печаток є зображення святих, що мали патрональне
значення. Даний зразок належить до другої підгрупи, меншої за числом відбитків, що збереглися. Відомо лише сім подібних печаток, знайдених у Києві
чи поблизу нього. На них замість святого зображений безіменний багатокрилий ангел, який закриває
крилами власне тіло. В ієрархії небесних сил такі
ангели посідають два найвищих щаблі: серафими
(з шістьма крилами) та херувими (з чотирма крилами). М. І. Петров (Петров 1913/1; Петров, 1915), не
розпізнавши у грубуватому рисунку на одній з таких
печаток ангела, назвав його «обличчям у головному
уборі у вигляді клобука або папахи та з кошлатими
жмутами волосся над вухами, по-сасанідському» й
зробив помилковий висновок: «імовірно, це печатка
якого-небудь князька каракалпаків або чорних клобуків, що оберігали руський кордон». Зображення
багатокрилого ангела вказує на приналежність печатки до особливого інституту влади. Спробу його
визначення здійснив В. Л. Янін. Він вважав ангела
вищого ієрархічного ступеня церковною емблемою,
оскільки серед «земних ангельських чинів» перше
місце могло належати митрополитові. Відомо, що
загальноцерковною емблемою на Русі, затвердженою в кінці XI століття, було зображення Богоматері «Знамення». До цього руські митрополити мали
на своїх печатках персональні іменні емблеми.
У 90-х роках XI століття, між святительством митрополитів Іоанна III (1089–1091) та Миколая (1096–
1104), була п’ятирічна перерва у заміщенні київської
кафедри. На думку В. Л. Яніна, саме в цей короткий
проміжок (1091–1096) як тимчасова емблема київської митрополії міг використовуватися багатокрилий ангел (Янин, 1962).
Література. Левченко, 2006/2.

Н. П. Лихачева (Лихачев, 1930, с. 23–29, 270), который считал их домонгольскими и заключал в узкие
хронологические рамки одного поколения рубежа XI–
XII веков. Места находок печатей разбросаны. Чаще
всего они встречались в Новгороде и Киеве; находили их также в окрестностях Канева, Львова, Дрогичина, Владимира, Старой Ладоги и в других местах.
Попытки определения конкретной принадлежности
таких печатей Н. П. Лихачев считал безнадежными.
Он допускал, что владельцами большей их части
могли быть второстепенные лица княжеской администрации. На оборотной стороне многих печатей есть
изображения святых, имевшие патрональное значение. Данный образец относится к другой подгруппе,
меньшей по числу сохранившихся оттисков. Известно
всего семь подобных печатей, найденных в Киеве или
поблизости от него. На них вместо святого изображен
безымянный многокрылый ангел, закрывающий крыльями собственное тело. В иерархии небесных сил
такие ангелы занимают две высшие ступени: серафимы (с шестью крыльями) и херувимы (с четырьмя крыльями). Н. И. Петров (Петров 1913/1; Петров, 1915),
не распознав в грубоватом рисунке на одной из таких
печатей ангела, назвал его «лицом в головном уборе
в виде клобука или папахи и со взбитыми клоками волос над ушами, по-сасанидски» и сделал ошибочный
вывод: «вероятно, это печать какого-нибудь князька каракалпаков или черных клобуков, оберегавших
русскую границу». Изображение многокрылого ангела
указывает на принадлежность печати к особому институту власти. Попытку его определения предпринял
В. Л. Янин. Он считал ангела высшей иерархической
ступени церковной эмблемой, поскольку среди «земных ангельских чинов» первое место могло принадлежать митрополиту. Известно, что общецерковной эмблемой на Руси, утвержденной в конце XI века, было
изображение Богоматери «Знамение». До этого русские митрополиты имели на своих печатях персональные именные эмблемы. В 90-х годах XI века, между
святительством митрополитов Иоанна III (1089–1091)
и Николая (1096–1104), был пятилетний перерыв в замещении киевской кафедры. По мнению В. Л. Янина,
именно в этот короткий промежуток (1091–1096) в качестве временной эмблемы киевской митрополии мог
использоваться многокрылый ангел (Янин, 1962).
Литература. Левченко, 2006/2.
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78.
Хрест
XI–XII століття
Мідний сплав; литво, виїмчаста
емаль. 45 × 33 мм
Інв. V-56

Крест
XI–XII века
Медный сплав; литье,
выемчатая эмаль. 45 × 33 мм
Инв. V-56

Опис. Хрест чотирикінцевий рівносторонній
прямокутної форми з дрібними кульками на кінцях
і в середохресті. Лицьовий бік прикрашений квадратами жовтої, червоної та зеленої виїмчастої
емалі.
Схоронність. Емаль частково викришилась
і втратила первісний колір. Патина.
Походження. Знайдений у кінці XIX століття
в Київській губернії. До 1918 року знаходився у зібранні Б. І. и В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Н. П. Кондаков відносив давньоруські хрести з прямокутними завершеннями гілок до
найбільш ранньої групи «візантізуючого» напрямку
(Кондаков, 1896, с. 43–46). При надходженні до музею предмет був датований IX століттям. Імовірним
здається пізніший час створення, бо знайомство
майстрів Київської Русі з технікою емалі відбулося
тільки в IX–X століттях, а найдавніші руські хрестики з емаллю датуються не раніше ніж XI століттям
(Рыбаков, 1948, с. 393–394).
Література. Древности Приднепровья, 1907
(с. 33, 41, табл. XXXVIII, № 590); Левченко, 1997;
Левченко, 2006/3.
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Cross
C11th-12th
Cast copper alloy; champlevé
enamel. 45 × 33 mm
Inv. V-56

Описание. Крест четырехконечный равносторонний прямоугольной формы с мелкими шариками
на концах и в средокрестии. Лицевая сторона украшена квадратами желтой, красной и зеленой выемчатой эмали.
Сохранность. Эмаль частично выкрошилась
и утратила первоначальный цвет. Патина.
Происхождение. Найден в конце XIX века в Киевской губернии. До 1918 года находился в собрании
Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Н. П. Кондаков относил древнерусские кресты с прямоугольными завершениями ветвей к наиболее ранней группе «византизирующего»
направления (Кондаков, 1896, с. 43–46). При поступлении в музей предмет был датирован IX веком. Вероятным представляется более позднее время создания, поскольку знакомство мастеров Киевской Руси
с техникой эмали произошло только в IX–X веках,
а древнейшие русские крестики с эмалью датируются
не ранее чем XI веком (Рыбаков, 1948, с. 393–394).
Литература. Древности Приднепровья, 1907
(с. 33, 41, табл. XXXVIII, № 590); Левченко, 1997; Левченко, 2006/3.

79.
Хрест-енколпіон
XI–XII століття
Мідний сплав; литво, перегородчаста емаль, позолота.
66 × 50 × 28 мм
Інв. V-54

Крест-энколпион
XI–XII века
Медный сплав; литье, перегородчатая эмаль, позолота.
66 × 50 × 28 мм
Инв. V-54

Опис. Двостулковий чотирикінцевий хрестенколпіон з прямими кінцями та краплеподібними
виступами по кутках. Верхня та нижня гілки довші
за бічні. Обидві стулки декоровані кольоровою емаллю композиціями з «городків»; на одній стулці —
у прямокутних лотках, на другій — у кільцях.
Схоронність. Емаль частково викришилась.
Деякі перегородки зруйновані. З кольорів емалі,
яких, імовірно, було не менше трьох, тепер виражений тільки білий. Зелений колір тла, можливо,
представляє собою окислену бронзову основу виробу. Позолота, що була на бронзі, вціліла місцями.
Корозія.
Походження. Знайдений у кінці XIX століття
у Київській губернії. До 1918 року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Форма хреста с прямокутними завершеннями гілок і невеликими виступами по кутках найбільш близька до візантійського типу. Це
одна з первісних форм давньоруських енколпіонів,
які датуються XI–XII століттями. Аналог — мідний
енколпіон XI–XII століть із зібрання Б. І. та В. Н. Ханенків, знайдений в урочищі Княжа Гора поблизу
Канева (Древности русские, 1900, № 237–238).
Література. Древности Приднепровья, 1907,
табл. XXXVIII, № 593, с. 41; Левченко, 1997; Левченко 2006/3.
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Engolpion (Reliquary
Pectoral) Cross
C11th-12th
Cast copper alloy, cloisonné
enamel, gilt. 66 × 50 × 28 mm
Inv. V-54

Описание.
Двустворчатый
четырехконечный
крест-энколпион с прямыми концами и каплевидными
выступами по углам. Верхняя и нижняя ветви длиннее
боковых. Обе створки декорированы цветной эмалью
композициями из «городков»; на одной створке —
в прямоугольных лотках, на другой — в кружках.
Сохранность. Эмаль частично выкрошилась. Некоторые перегородки разрушены. Из цветов эмали,
которых, вероятно, было не меньше трех, теперь выражен только белый. Зеленый цвет фона, возможно,
представляет собой окислившуюся бронзовую основу изделия. Имевшаяся на бронзе позолота уцелела
местами. Коррозия.
Происхождение. Найден в конце XIX века в Киевской губернии. До 1918 года находился в собрании
Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Форма креста с прямоугольными завершениями ветвей и небольшими выступами по углам
наиболее близка к византийскому типу. Это одна из
первоначальных форм древнерусских энколпионов,
которые датируются XI–XII веками. Аналог — медный
энколпион XI–XII веков из собрания Б. И. и В. Н. Ханенко, найденный в урочище Княжья Гора близ Канева
(Древности русские, 1900, № 237–238).
Литература. Древности Приднепровья, 1907,
табл. XXXVIII, № 593, с. 41; Левченко, 1997; Левченко
2006/3.

80.
Хрест-тільник
XI–XIII століття
Мідний сплав; литво,
виїмчаста емаль. 39 × 32 мм
Інв. V-57

Крест-тельник
XI–XIII века
Медный сплав; литье,
выемчатая эмаль. 39 × 32 мм
Инв. V-57

Опис. Хрест чотирикінцевий рівносторонній
з розширеними кінцями та трилопатевим завершенням гілок. Декорований кольоровою виїмчастою
емаллю у круглих заглибленнях на кінцях і в середині хреста, а також у видовжених заглибленнях між
ними. Оголів’я виконане у вигляді плоского вушка.
Схоронність. Кільце має розрив. Емаль частково викришилась, залишки втратили первісний колір.
Патина.
Походження не встановлене. Можливо, до 1918
року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Появу хрестів такого типу дослідники відносять до XI століття. Розквіт їх виробництва
припадає на XII століття, а в XIII столітті вони поступово виходять з ужитку. Така форма натільних
хрестів з виїмчастою емаллю була у Київській Русі
найпоширенішою. Фахівці називають їх хрестиками з емаллю звичайного типу. Зустрічаються вони
як двобічні, так і однобічні. Колір емалі найчастіше
жовтий, інколи у поєднанні з зеленим. Головні місця
знахідок зосереджені у Середньому Придніпров’ї:
Київ, Княжа Гора (поблизу Канева), Вишгород, Витачів. Можливе розташування основних майстерень — Київ і Княжа Гора. Більшість продукції осідала на Київщині, решта направлялася до сусідніх
руських князівств. Знаходили їх і на значній віддалі
від Києва — у Новгородській, Московській, Смоленській, Костромській, Володимирській та інших
областях. У XII–XIII століттях ще один центр виробництва таких хрестів знаходився у пониззях Даугави. Виявляли їх не тільки на території поселень,
але й у похованнях (зазвичай жіночих). В окремих
випадках хрестики носили як прикраси (наприклад,
у складі намиста), а інколи навіть в одній зв’язці
з поганськими амулетами-оберегами. Хрестики такого типу належать до предметів масової продукції (Указатель Церковно-археологического музея,
1897, с. 120, № 383; с. 255, № 403; Петров, 1915,
табл. XV, рис. 4; Рыбаков, 1948, с. 395; Мальм, 1968;
Мугуревич, 1974; Седова, 1981, с. 52).
Література. Левченко, 1997; Левченко, 2006/3.
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Pendant cross
C11th-13th
Cast copper alloy;
champlevé enamel. 39 × 32 mm
Inv. V-57

Описание. Крест четырехконечный равносторонний с расширяющимися концами и трехлопастным завершением ветвей. Декорирован цветной выемчатой
эмалью в круглых углублениях на концах и в середине креста, а также в удлиненных углублениях между
ними. Оглавие выполнено в виде плоского ушка.
Сохранность. Кольцо имеет разрыв. Эмаль частично выкрошилась, остатки утратили первоначальный цвет. Патина.
Происхождение не установлено. Возможно, до
1918 года находился в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко
(Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Появление крестов такого типа исследователи относят к XI веку. Расцвет их производства
приходится на XII век, а в XIII веке они постепенно выходят из употребления. Такая форма нательных крестов с выемчатой эмалью была в Киевской Руси самой
распространенной. Специалисты называют их крестиками с эмалью обычного типа. Встречаются они как
двусторонние, так и односторонние. Цвет эмали чаще
всего желтый, иногда в сочетании с зеленым. Главные
места находок сосредоточены в Среднем Приднепровье: Киев, Княжья Гора (близ Канева), Вышгород,
Витачев. Предположительное размещение основных
мастерских — Киев и Княжья Гора. Бóльшая часть
продукции оседала на Киевщине, остальная отправлялась в соседние русские княжества. Находили их
и на значительном удалении от Киева — в Новгородской, Московской, Смоленской, Костромской, Владимирской и других областях. В XII–XIII веках еще один
центр производства таких изделий находился в низовьях Даугавы. Обнаруживали их не только на территории поселений, но и в погребениях (обычно женских).
В отдельных случаях крестики носили в качестве
украшений (например, в составе бус), а иногда даже
в одной связке с языческими амулетами-оберегами.
Крестики такого типа относятся к предметам массовой
продукции (Указатель Церковно-археологического
музея, 1897, с. 120, № 383; с. 255, № 403; Петров,
1915, табл. XV, рис. 4; Рыбаков, 1948, с. 395; Мальм,
1968; Мугуревич, 1974; Седова, 1981, с. 52).
Литература. Левченко, 1997; Левченко, 2006/3.

81.
Образок із
зображенням святого
воїна на коні
XI–XIII століття
Мідний сплав; литво.
25 × 20 мм
Інв. V-62

82.
Образок
с изображением
святого воина на коне
XI–XIII века
Медный сплав; литье.
25 × 20 мм
Инв. V-62

Опис. У колі зображений вершник, повернутий
до глядача лівим боком. У руках у нього меч і круглий щит; за спиною розвівається плащ. Голова непокрита (?), навколо голови німб.
Іконографія. Через відсутність напису ідентифікувати святого важко. Іконографічними аналогами можна вважати фігури святих воїнів Феодора
Стратилата, Димитрія Солунського та Георгія Побідоносця на рельєфах шиферних плит XII століття
з Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві,
а також зображення святого Димитрія на невеликій
візантійській стеатитовій іконці XI століття з Оружейної палати Московського Кремля (інв. 16625).
З-поміж трьох названих святих образ Феодора
Стратилата для даного образка найменш імовірний, оскільки він завжди зображувався з бородою,
а у вершника на образку бороди не видно.
Схоронність. Патина.
Походження. Знайдений у кінці XIX століття.
До 1918 року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Література. Древности русские, 1899, табл. VI,
№ 79.
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Miniature
of a holy warrior
on horseback
C11th-13th
Cast copper alloy.
25 × 20 mm
Inv. V-62

Описание. В круге изображен всадник, обращенный к зрителю левым боком. В руках у него меч
и круглый щит; за спиной развевается плащ. Голова
обнажена (?), вокруг головы нимб.
Иконография. Из-за отсутствия надписи идентифицировать святого затруднительно. Иконографическими аналогами можно считать фигуры святых
воинов Феодора Стратилата, Димитрия Солунского и Георгия Победоносца на рельефах шиферных
плит XII века из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, а также изображение святого Димитрия на небольшой византийской стеатитовой иконке
XI века из Оружейной палаты Московского Кремля
(инв. 16625). Из трех указанных святых образ Феодора Стратилата для данного образка менее вероятен, поскольку он всегда изображался с бородой,
а у всадника на образке бороды не видно.
Сохранность. Патина.
Происхождение. Найден в конце XIX века.
До 1918 года находился в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Литература. Древности русские, 1899, табл. VI,
№ 79.

Шестипроменева
бляшка з набору
кінської збруї
XI–XIII століття
Мідний сплав; литво, виїмчаста
емаль. 58 × 46 мм
Інв. V-52

Шестилучевая бляшка
из набора конской
сбруи
XI–XIII века
Медный сплав; литье, выемчатая эмаль. 58 × 46 мм
Инв. V-52

Опис. Бляшка у вигляді зірки з шістьма криноподібними відгалуженнями, п’ять з яких мають однакові розміри, а шосте, спрямоване вниз, дещо
збільшене. У центрі зірки зображений птах у геральдичній позі.
Схоронність. Кінчик відгалуження, спрямованого вниз, обламаний. На лицьовому боці емаль
частково викришилась і втратила первісний колір.
На звороті сліди корозії; патина з обох боків.
Походження не встановлене. Можливо, до 1918
року знаходилась у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).

Six-cornered plaque
from a set of horse
harness
C11th-C13th
Cast copper alloy, champlevé
enamel. 58 × 46 mm
Inv. V-52

Описание. Бляшка в виде звезды с шестью кринообразными ответвлениями, пять из которых имеют
одинаковые размеры, а шестое, направленное вниз,
несколько увеличено. В центре звезды изображена
птица в геральдической позе.
Сохранность. Кончик ответвления, обращенного
вниз, обломан. На лицевой стороне эмаль частично выкрошилась и утратила первоначальный цвет.
На обороте следы коррозии; патина с обеих сторон.
Происхождение не установлено. Возможно, до
1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
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83.
Кіотець від діадеми
XII століття
Мідний сплав; литво, перегородчаста емаль, позолота.
38 × 24 мм
Інв. V-51

84.
Киотец от диадемы
XII век
Медный сплав; литье, перегородчатая эмаль, позолота.
38 × 24 мм
Инв. V-51

Опис. Кіотець квадратної форми з напівкруглим
верхом, увінчаним пірамідкою з трьох кульок. Квадратну частину кіотця займає композиція з чотирьох
мигдалеподібних фігур з «городками» та аналогічними фігурами по кутках; у верхньому півколі —
крин у колі. Емаль синього, білого, червоного та бірюзового кольорів.
Схоронність. Емаль частково викришилась, загубила первісний колір. Позолота значною мірою
втрачена. Патина.
Походження. Знайдений у селі Сахнівка Київської губернії. До 1918 року знаходився у зібранні
Б. І. та В. Н.Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Література. Древности Приднепровья, 1902,
с. 33, № 278, табл. XIII; Макарова, 1975, с. 88–89,
124, № 139, табл. 27, 5.
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Diadem case
C12th
Cast copper alloy, cloisonné
enamel, gilt.
38 × 24 mm
Inv. V-51

Описание. Киотец квадратной формы с полукруглым верхом, увенчанным пирамидкой из трех шариков. Квадратную часть киотца занимает композиция
из четырех миндалевидных фигур с «городками»
и аналогичными фигурами по углам; в верхнем полукружии — крин в круге. Эмаль синего, белого, красного и бирюзового цветов.
Сохранность. Эмаль частично выкрошилась, потеряла первоначальный цвет. Позолота в значительной степени утрачена. Патина.
Происхождение. Найден в селе Сахновка Киевской губернии. До 1918 года находился в собрании
Б. И. и В. Н.Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Литература. Древности Приднепровья, 1902,
с. 33, № 278, табл. XIII; Макарова, 1975, с. 88–89, 124,
№ 139, табл. 27, 5.

Хрест
XII століття
Мідний сплав; литво, виїмчаста
емаль, позолота.
58 × 38 мм
Інв. V-55

Крест

Cross

XII век
Медный сплав; литье, выемчатая эмаль, позолота.
58 × 38 мм
Инв. V-55

Опис. Хрест чотирикінцевий з видовженими краплеподібними кінцями. Верхня гілка довша за інші.
З обох боків декорований орнаментом з «городків»
синьої, червоної, зеленої та білої перегородчастої
емалі у відлитому лотку. Аналогічна орнаментація —
на обкладці загубленого тільника з Київського скарбу
1824 року (Кондаков, 1896, с. 103, рис. 62).
Схоронність. Емаль доброї схоронності.
Походження не встановлене. Можливо, до 1918
року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Література. Древности Приднепровья, 1902,
табл. XIII, с. 39; Древности русские, 1899, № 136; Макарова, 1975, с. 126, № 154; Левченко, 1997; Левченко 2006/3.

C12th
Cast copper alloy, champlevé
enamel, gilt.
58 × 38 mm
Inv. V-55

Описание. Крест четырехконечный с удлиненными каплевидными концами. Верхняя ветвь длиннее
остальных. С обеих сторон декорирован орнаментом
из «городков» синей, красной, зеленой и белой эмали в отлитом лотке. Аналогичная орнаментация —
на обкладке утерянного тельника из Киевского клада
1824 года (Кондаков, 1896, с. 103, рис. 62).
Сохранность. Эмаль хорошей сохранности.
Происхождение не установлено. Возможно, до 1918
года находился в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Литература. Древности Приднепровья, 1902,
табл. XIII, с. 39; Древности русские, 1899, № 136; Макарова, 1975, с. 126, № 154; Левченко, 1997; Левченко 2006/3.
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85.
Хрест-енколпіон
(зворотна стулка (?))
XII — початок XIII століття
Мідний сплав; литво, виїмчаста
емаль, перегородчаста емаль,
позолота.
108 × 64 мм
Інв. V-50

Крест-энколпион
(оборотная створка (?))
XII — начало XIII века
Медный сплав; литье, выемчатая
эмаль, перегородчатая эмаль,
позолота.
108 × 64 мм
Инв. V-50

Опис. Стулка чотирикінцевого хреста-енколпіона
з розширеними кінцями та краплеподібними виступами по кутках. У середохресті та на кінцях
розташовані медальйони із зображеннями. У середохресті — голова чоловіка з вусами та широкою бородою; зліва — жіноча голівка з хвилястим
волоссям; справа — жіноча голівка у високому трикутному вінці; вгорі й унизу — обличчя безбородих
молодих людей. Усередині стулки відлитий прямокутний хрест малого розміру. Втрачена стулка була
прикрашена деісусною композицією з п’яти медальйонів з ликами Христа, Богоматері, Іоанна Предтечі
та архангелів.
Написи зроблені перегородками на тлі білої емалі у прямокутниках з увігнутими сторонами: Натася,
Семонъ, Олена, Кузема, Дамияъ (Настас[ь]я,
Семен, Олена, Кузьма, Даміан).
Схоронність. Втрати й потьмяніння емалі. Часткова втрата позолоти. На внутрішньому боці сліди
корозії.
Походження. Представлена стулка була знайдена у 1897 році в селі Мотовилівка Київської губернії. Відсутня — у 1892-му в містечку Біла Церква
Київської губернії. До 1918 року обидві стулки знаходились у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Хрест входить до числа небагатьох
виняткових за своїми мистецькими достоїнствами давньоруських енколпіонів з перегородчастою
емаллю, що дійшли до нас. У каталогах Б. І. Ханенка (Древности русские, 1899, табл. III, № 44, 45;
Древности Приднепровья, 1902, с. 39, табл. XIII)
він датований X–XII століттями. Сучасні дослідники
відносять даний предмет до пори розквіту перегородчастих емалей на Русі, тобто до XII — початку
XIII століття. Б. О. Рибаков вважав, що виявлення його стулок у різних місцях на шляху з Києва
на південь і відомості про руських бранців Батия
дозволяють припустити, що хрест належав одному з киян, відведених татарами в 1240 році до південних степів. На його думку, присутність на хресті
парного зображення святих Косми та Даміана — покровителів ковальської справи (у тім числі «ковалів
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Engolpion (Reliquary
Pectoral) Cross
(reverse panel (?))
C12th-13th
Cast copper alloy, champlevé
enamel, cloisonné enamel, gilt.
108 × 64 mm
Inv. V-50

Описание. Створка четырехконечного крестаэнколпиона с расширяющимися концами и каплевидными выступами по углам. В средокрестии и на
концах расположены медальоны с изображениями.
В средокрестии — голова мужчины с усами и окладистой бородой; слева — женская головка с волнистыми волосами; справа — женская головка в высоком
треугольном венце; вверху и внизу — лица безбородых молодых людей. Внутри створки отлит прямоугольный крест малого размера. Утраченная створка была украшена деисусной композицией из пяти
медальонов с ликами Христа, Богоматери, Иоанна
Предтечи и архангелов.
Надписи сделаны перегородками на фоне белой
эмали в прямоугольниках с вогнутыми сторонами:
Натася, Семонъ, Олена, Кузема, Дамияъ (Настас[ь]я,
Семон, Олена, Кузьма, Дамиан).
Сохранность. Утраты и потускнение эмали. Частичная утрата позолоты. На внутренней стороне
следы коррозии.
Происхождение. Представленная створка была
найдена в 1897 году в селе Мотовиловка Киевской губернии. Отсутствующая — в 1892-м в местечке Белая
Церковь Киевской губернии. До 1918 года обе створки
находились в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Крест входит в число немногих дошедших до нас древнерусских энколпионов с перегородчатой эмалью, исключительных по своим художественным достоинствам. В каталогах Б. И. Ханенко
(Древности русские, 1899, табл. III, № 44, 45; Древности Приднепровья, 1902, с. 39, табл. XIII) он датирован X–XII веками. Современные исследователи
относят данный предмет к поре расцвета перегородчатых эмалей на Руси, т. е. к XII — началу XIII века.
Б. А. Рыбаков считал, что обнаружение его створок
в разных местах по дороге из Киева на юг и сведения о русских пленниках Батыя позволяют предположить, что крест принадлежал одному из киевлян, уведенных татарами в 1240 году в южные степи. По его
мнению, присутствие на кресте парного изображения
святых Космы и Дамиана — покровителей кузнечного
дела (в том числе «кузнецов по золоту и серебру»),

по золоту й сріблу»), а також той факт, що татари
брали в полон переважно ремісників, може вказувати на приналежність хреста майстрові-золотоковалю на ім’я Симеон. Близький за системою орнаментації та ідентичний за формою давньоруський
хрест зберігається у Музеях Ватикану (Макарова,
1975, с. 90, 125, табл. 28, № 144). Іншим аналогом
«хреста Симеона» є енколпіон із зібрання Державного Ермітажу (№ Виз. 910/10) (Макарова, 1975,
с. 90, 125, табл. 29, № 145).
Література. Древности русские, 1899, табл. III,
№ 44, 45; Древности Приднепровья, 1902, с. 39,
табл. XIII; Петров, 1915, с. 28; Рыбаков, 1938, с. 253;
Рыбаков 1948, с. 386–388, рис. 106–108; Рыбаков,
1951, с. 425, рис. 209; Орлов, 1952, с. 230; Рыбаков,
1953, с. 279, 290; Макарова, 1975, с. 90–92, 124, 125,
табл. 28, № 143; Левченко, 1997; Левченко, 2006/3.

а также тот факт, что татары брали в плен преимущественно ремесленников, может указывать на принадлежность креста мастеру-златокузнецу по имени
Симеон. Близкий по системе орнаментации и идентичный по форме древнерусский крест хранится в Музеях Ватикана (Макарова, 1975, с. 90, 125, табл. 28,
№ 144). Другим аналогом «креста Симеона» является
энколпион из собрания Государственного Эрмитажа
(№ Виз. 910/10) (Макарова, 1975, с. 90, 125, табл. 29,
№ 145).
Литература. Древности русские, 1899, табл. III,
№ 44, 45; Древности Приднепровья, 1902, с. 39,
табл. XIII; Петров, 1915, с. 28; Рыбаков, 1938, с. 253;
Рыбаков 1948, с. 386–388, рис. 106–108; Рыбаков,
1951, с. 425, рис. 209; Орлов, 1952, с. 230; Рыбаков,
1953, с. 279, 290; Макарова, 1975, с. 90–92, 124, 125,
табл. 28, № 143; Левченко, 1997; Левченко, 2006/3.
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86.
Бляшка квадрифолійної
форми
XII–XIII століття
Мідний сплав; литво, виїмчаста (?) емаль. 57 × 58 мм
Інв. V-53

87.
Бляшка в форме
квадрифолия
XII–XIII века
Медный сплав; литье, выемчатая (?) эмаль. 57 × 58 мм
Инв. V-53

Опис. Бляшка прикрашена стилізованим зображенням чотиричастинного древа з широко розкинутими бічними гілками та окремими коренями.
Схоронність. Лицьовий бік: втрати металу
по периметру, справа розрив металу. Емаль практично втрачена, рештки загубили первісний колір.
Нерівномірний шар патини. Зворотний бік: корозія,
патина.
Походження. Знайдена в городищі «Дівиця» Київської губернії. До 1918 року знаходилась у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Форма бляшки та характер її декору
аналогічні деяким нашивним бляшкам на облаченні
митрополита Алексія, що зберігається в Оружейній
палаті Московського Кремля (ОП 12064, 12001).
Макарова 1975, с. 84, 122, № 128, 129, табл. 24, 25.
Література. Древности Приднепровья, 1902,
с. 33, № 280, табл. XIII.
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Quatrefoil
plaque
C12th-13th
Cast copper alloy, champlevé (?)
enamel. 57 × 58 mm
Inv. V-53

Описание. Бляшка украшена стилизованным изображением четырехчастного древа с широко раскинутыми боковыми ветвями и отделенными корнями.
Сохранность. Лицевая сторона: утраты металла
по периметру, справа разрыв металла. Эмаль практически утрачена, остатки потеряли первоначальный
цвет. Неравномерный слой патины. Оборотная сторона: коррозия, патина.
Происхождение. Найдена в городище «Девица»
Киевской губернии. До 1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Форма бляшки и характер ее декора
аналогичны некоторым нашивным бляшкам на облачении митрополита Алексия, хранящемся в Оружейной палате Московского Кремля (ОП 12064, 12001).
Макарова 1975, с. 84, 122, № 128, 129, табл. 24, 25.
Литература. Древности Приднепровья, 1902,
с. 33, № 280, табл. XIII.

Застібка
XII–XIII століття
Мідний сплав; литво,
виїмчаста емаль.
28 × 18 мм
Інв. V-61

Застежка

Clasp

XII–XIII века
Медный сплав; литье,
выемчатая эмаль.
28 × 18 мм
Инв. V-61

Опис. Напівкругла застібка, з двох боків має виступи з отворами овальної та прямокутної форми.
Центр прикрашений композицією з «городків», вписаних в овал.
Схоронність. Лицьовий бік: емаль частково викришилась, загубила первісний колір. Зворотний
бік: корозія, патина. Залишки білої контремалі.
Походження не встановлене. Можливо, до 1918
року знаходилась у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).

C12th-13th
Cast copper alloy,
champlevé enamel.
28 × 18 mm
Inv. V-61

Описание. Полукруглая застежка, имеющая
с двух сторон выступы с отверстиями овальной и прямоугольной формы. Центр украшен композицией из
«городков», вписанных в овал.
Сохранность. Лицевая сторона: эмаль частично выкрошилась, потеряла первоначальный цвет. Оборотная
сторона: коррозия, патина. Остатки белой контрэмали.
Происхождение не установлено. Возможно, до
1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
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88.
Хрест-тільник
XII–XIII століття
Мідний сплав; литво.
30 × 23 мм
Інв. V-58

Крест-тельник
XII–XIII века
Медный сплав; литье.
30 × 23 мм
Инв. V-58

Опис. Хрест чотирикінцевий з тонкими гілками,
що закінчуються пірамідкою з трьох кульок, і кульками у середохресті.
Схоронність. Патина.
Походження не встановлене. Можливо, до
1918 року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Натільні хрестики такого типу побутували на території Давньої Русі у XII–XIII століттях. Їх знаходили на Київщині, у Новгороді, в Калузькій губернії, у володимирських і костромських
курганах, у Латвії й навіть на території Золотої
Орди (на Водянському городищі у Волгоградській
області). Відомий також подібний золотий хрестик
XII століття з Угорщини, виконаний у техніці скані та зерні. Давньоруські знахідки, зокрема даний
предмет, є прикладами імітації в недорогих литих
виробах складної ювелірної техніки зерні, при якій
узор створювався напаюванням окремих маленьких кульок. Одна з кам’яних ливарних форм подібних руських хрестиків домонгольського періоду
була знайдена у поселенні в’ятичів у басейні Верхньої Оки. Це свідчить про те, що їх виготовляли не
тільки у великих ремісничих центрах, а й у невеликих поселеннях. Такого роду хрестики належать
до розряду відносно дешевих творів масового виробництва (Седова, 1981, с. 52; Никольская, 1968,
с. 130).
Література. Левченко, 1997; Левченко 2006/3.
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Pendant cross
C12th-13th
Cast copper alloy.
30 × 23 mm
Inv. V-58

Описание. Крест четырехконечный с тонкими ветвями, оканчивающимися пирамидкой из трех шариков, и шариками в средокрестии.
Сохранность. Патина.
Происхождение не установлено. Возможно, до
1918 года находился в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко
(Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Нательные крестики такого типа бытовали на территории Древней Руси в XII–XIII веках.
Их находили на Киевщине, в Новгороде, в Калужской губернии, во владимирских и костромских курганах, в Латвии и даже на территории Золотой Орды
(на Водянском городище в Волгоградской области).
Известен также подобный золотой крестик XII века
из Венгрии, выполненный в технике скани и зерни.
Древнерусские находки, в том числе данный предмет,
являются примерами имитации в недорогих литых
изделиях сложной ювелирной техники зерни, при которой узор создавался напаиванием отдельных маленьких шариков. Одна из каменных литейных форм
подобных русских крестиков домонгольского периода
была найдена в поселении вятичей в бассейне Верхней Оки. Это свидетельствует о том, что их изготавливали не только в крупных ремесленных центрах,
но и в небольших поселениях. Такого рода крестики
относятся к разряду относительно дешевых изделий
массового производства (Седова, 1981, с. 52; Никольская, 1968, с. 130).
Литература. Левченко, 1997; Левченко 2006/3.

89.
Хрест-енколпіон
XII–XIII століття
Мідний сплав; литво,
різьблення, виїмчаста
емаль, сріблення.
Одна стулка — 89 × 61 мм;
друга — 84 × 62 мм
Інв. V-49

Крест-энколпион
XII–XIII века
Медный сплав; литье,
резьба, выемчатая эмаль,
серебрение.
Одна створка — 89 × 61 мм;
другая — 84 × 62 мм
Инв. V-49

Опис. Двостулковий круглокінцевий енколпіон
з виступаючими дугами в середохресті. Центральну частину займає Розп’яття. У бічних медальйонах — предстоячі з молитовними жестами, у верхньому та нижньому — ангели або архангели. Німби
та частини облич декоровані білою емаллю, тло —
зеленою. На зворотній стулці в центральній частині — Богоматір Оранта на повний зріст із поясною
фігурою Христа в колі на грудях. У бічних медальйонах — поясні зображення предстоячих з молитовними жестами, у верхньому та нижньому — поясні
фігури невідомих святих. Німби й частини облич
декоровані білою емаллю, тло — голубою. Рельєф
зображень плоский, без проробки деталей, тому всі
фігури мають вигляд силуетів. На верхній та нижній
лопатях хреста шарнірні петлі.
Написи. По боках від Розп’яття, під правою рукою Христа: IСН , під лівою рукою: ХIСН . На зворотній стулці по боках від Оранти, біля правої руки:
FМР , біля лівої руки: FБ .
Схоронність. Застібки поламані. Емаль частково викришилась. Виражений голубий та залишки білого кольору. Рештки сріблення. Патина.
Походження. Знайдений у кінці XIX століття
у Київській губернії. До 1918 року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Література. Левченко, 1997; Левченко 2006/3.
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Engolpion (Reliquary
Pectoral) Cross
C12th-13th
Cast, carved, and silvered copper
alloy, champlevé enamel.
One panel measures 89 × 61 mm,
the other 84 × 62 mm
Inv. V-49

Описание. Двустворчатый круглоконечный энколпион с выступающими дугами в средокрестии. Центральную часть занимает Распятие. В боковых медальонах — предстоящие с молитвенными жестами,
в верхнем и нижнем — ангелы или архангелы. Нимбы
и части лиц декорированы белой эмалью, фон — зеленой. На оборотной створке в центральной части —
Богоматерь Оранта в рост с поясной фигурой Христа
в круге на груди. В боковых медальонах — поясные
изображения предстоящих с молитвенными жестами,
в верхнем и нижнем — поясные фигуры неизвестных
святых. Нимбы и части лиц декорированы белой эмалью, фон — голубой. Рельеф изображений плоский,
без проработки деталей, отчего все фигуры выглядят
как силуэты. На верхней и нижней лопастях креста
шарнирные петли.
Надписи. По сторонам Распятия, под правой рукой Христа: IСН , под левой рукой: ХIСН . На оборотной створке по сторонам Оранты, у правой руки:
FМР , у левой руки: FБ .
Сохранность. Застежки сломаны. Эмаль частично выкрошилась. Выражен голубой и остатки белого
цвета. Остатки серебрения. Патина.
Происхождение. Найден в конце XIX века в Киевской губернии. До 1918 года находился в собрании
Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Литература. Левченко, 1997; Левченко 2006/3.

90.
Образок із зображенням
Богоматері
XII–XIII століття
Мідний сплав; литво.
Діаметр 30 мм
Інв. V-72

Образок с изображением
Богоматери
XII–XIII века
Медный сплав; литье.
Диаметр 30 мм
Инв. V-72

Опис. На круглому однобічному образку поясне
зображення зверненої ликом до глядача Богоматері з розкритими перед грудьми долонями. Образок
не мав вушка для підвішування; імовірно, він був
оправлений і носився як медальйон.
Іконографія. З розкритими перед грудьми долонями Богоматір традиційно зображується в композиціях «Вознесіння Господнє» та «Зішестя Святого Духа». За словами Н. П. Кондакова, «цей тип
складає немов би емблематичну формулу молитви,
і тому його нерідко вибирали для молитовного іменного медальйона» (Кондаков, 1915, с. 357, 364).
Схоронність. Корозія. Патина.
Походження не встановлене. Можливо, до 1918
року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Іконографічний тип Богоматері з жестом розкритих перед грудьми долонь склався
у Візантії в VIII–X століттях, а час його панування
припадає на XI–XII століття. Образок примикає до
виробів, що побутували на території Давньої Русі
у домонгольський період. Аналоги: медальйон
з ідентичним сюжетом на лицьовому боці, але зі
змійовиком на звороті із колекції Б. І. та В. Н. Ханенків (Древности русские, 1900, № 325); срібний медальйон XII століття з напівфігурним зображенням
Богоматері з зібрання Національного музею історії
України (інв. 1141).
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Miniature Icon of
the Holy Mother of God
C12th-13th
Cast copper alloy.
Diameter 30 mm
Inv. V-72

Описание. На круглом одностороннем образке
поясное изображение обращенной ликом к зрителю
Богоматери с раскрытыми перед грудью ладонями.
Образок не имел ушка для подвешивания; вероятно,
он был оправлен и носился как медальон.
Иконография. С раскрытыми перед грудью ладонями Богоматерь традиционно изображается в композициях «Вознесение Господне» и «Сошествие
Святого Духа». По словам Н. П. Кондакова, «этот тип
составляет как бы эмблематическую формулу молитвы, и потому его нередко выбирали для молитвенного
именного медальона» (Кондаков, 1915, с. 357, 364).
Сохранность. Коррозия. Патина.
Происхождение не установлено. Возможно, до
1918 года находился в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко
(Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Иконографический тип Богоматери
с жестом раскрытых перед грудью ладоней сложился в Византии в VIII–X веках, а время его господства
приходится на XI–XII века. Образок примыкает к изделиям, бытовавшим на территории Древней Руси в домонгольский период. Аналоги: медальон с идентичным сюжетом на лицевой стороне, но со змеевиком
на обороте из коллекции Б. И. и В. Н. Ханенко (Древности русские, 1900, № 325); серебряный медальон
XII века с полуфигурным изображением Богоматери
из собрания Национального музея истории Украины
(инв. 1141).

91.
Хрест-тільник
XVII–XVIII століття
Мідний сплав; литво,
виїмчаста емаль. 45 × 26 мм;
діаметр кільця — 23 мм
Інв. V-60

Крест-тельник
XVII–XVIII века
Медный сплав; литье,
выемчатая эмаль. 45 × 26 мм;
диаметр кольца — 23 мм
Инв. V-60

Опис. На лицьовому боці тонкий восьмикінцевий
Голгофський хрест із списом і тростиною по боках,
вписаний у широкий чотирикінцевий хрест. На звороті широкий прямокутний хрест, усе поле якого
займає напис. Оголів’я у вигляді сплощеної бусини.
Декорований синьою та білою емаллю.
Написи. На лицьовому боці над восьмикінцевим хрестом у два рядки: ЦРЬ СЛВЫ (Цар Слави);
по боках від хреста — над основною перекладиною:
IС ХС і ряд важкопрочитуваних літер — можливо:
СНЪ БЖIЙ (Син Божий). На звороті важкопрочитуваний напис у 16 рядів. Зазвичай тут розміщували
молитви Хресту — наприклад, стихи Псалма 67:
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его и да
бежат от лица Его ненавидящие Его» або тропар:
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое
Воскресение Твое славим» тощо.
Іконографія. Хрест належить до старообрядницьких «жіночих» натільних хрестиків, які мали,
на відміну від «чоловічих», більш згладжену форму
без гострих кутів. Чоловічі хрести до кінців розширювались або мали прямі чи заокруглені завершення,
а жіночі, навпаки, звужувались, через що й дістали
умовне найменування «листики». У жіночих хрестах
часто використовувався рослинний орнамент із зображенням лози, що нагадувала про слова Псалма 127: «Твоя жінка … як та виноградина плідна».
Схоронність. Кільце зі слідами корозії. Лицьовий бік: емаль частково викришилась і загубила
первісний колір. Є залишки синьої та білої емалі.
Патина. Зворотний бік: дефекти литва. Залишки білої емалі. Патина.
Походження не встановлене. Можливо, до 1918
року знаходився у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків
(Київ).
Надходження. У 1930-ті роки з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Натільні хрести цього типу відомі
з XVII століття. У XVIII — на початку XX століття вони
масово вироблялися у старообрядницьких мідноливарних майстернях. Подібні хрести різних розмірів
надзвичайно численні й зустрічаються повсюдно.
Література. Левченко, 1997.
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Pendant cross
C17th-18th
Cast copper alloy, champlevé
enamel. 45 × 26 mm;
diameter of the ring 23 mm
Inv. V-60

Описание. На лицевой стороне тонкий восьмиконечный Голгофский крест с копием и тростью по сторонам,
вписанный в широкий четырехконечный крест. На оборотной стороне широкий прямоугольный крест, все поле
которого занимает надпись. Оглавие в виде уплощенной бусины. Декорирован синей и белой эмалью.
Надписи. На лицевой стороне над восьмиконечным крестом в две строки: ЦРЬ СЛВЫ (Царь Славы); по сторонам креста — у основной перекладины: IС ХС и ряд трудночитаемых букв — возможно:
СНЪ БЖIЙ (Сын Божий). На оборотной стороне трудночитаемая надпись в 16 рядов. Обычно здесь помещали молитвы Кресту — например, стихи Псалма 67:
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его и да бежат
от лица Его ненавидящие Его», или тропарь: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение
Твое славим» и др.
Иконография. Крест принадлежит к старообрядческим «женским» нательным крестикам, имевшим,
в отличие от «мужских», более сглаженную форму
без острых углов. Мужские кресты к концам расширялись либо имели прямые или закругленные завершения, а женские, наоборот, сужались, из-за чего получили условное наименование «листики». В женских
крестах часто использовался растительный орнамент с изображением лозы, напоминающей о словах
Псалма 127: «Жена твоя, яко лоза плодовита...».
Сохранность. Кольцо со следами коррозии. Лицевая сторона: эмаль частично выкрошилась и потеряла первоначальный цвет. Присутствуют остатки синей
и белой эмали. Патина. Оборотная сторона: дефекты
литья. Остатки белой эмали. Патина.
Происхождение не установлено. Возможно, до
1918 года находился в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко
(Киев).
Поступление. В 1930-е годы из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Нательные кресты этого типа известны
с XVII века. В XVIII — начале XX века они массово производились в старообрядческих меднолитейных мастерских. Подобные кресты различных размеров чрезвычайно многочисленны и встречаются повсеместно.
Литература. Левченко, 1997.

92.
Плащаниця (воздух).
Покладення у гроб
Кінець XV — початок XVI століття
Новгород (?)
Атлас, камка, полотно; шовкові
та золотні нитки. Ткацтво, шитво
лицьове й орнаментальне.
69 × 96 см
Інв. Т-414

Плащаница (воздух).
Положение во гроб
Конец XV — начало XVI века
Новгород (?)
Атлас, камка, холст; шелковые
и золотные нити. Ткачество,
шитье лицевое и орнаментальное.
69 × 96 см
Инв. Т-414

Опис. Тіло Христа, що лежить на кам’яному ложі,
щільно сповите пеленами з ніг до голови; відкритим
залишений тільки лик. Присутні при погребінні стоять позаду гробного каменя. Богоматір, яка припала
до тіла Христа, торкається щокою Його лику. Правою рукою Вона підтримує голову Спасителя, а ліву
поклала Йому на груди. За Богоматір’ю зображений
Іоанн Богослов; нахилившись до гроба, він однією
рукою ледве торкається загорнутого тіла Христа,
а другу притискає до своєї щоки на знак скорботи.
Іосиф Аримафейський схилився біля ніг Христа слідом за Іоанном, простягаючи руки з жестом, що нагадує жест моління в деісусних композиціях. Никодим
з розкритими перед грудьми долонями стоїть позаду
Іосифа. Двоє з жон-мироносиць зображені з жестом
скорботи, який повторює жест Іоанна; одна з них
стоїть поряд з Никодимом, друга сидить зліва біля
узголів’я Христа. Марія Магдалина з волоссям, що
вибилося з-під мафорію, стоїть позаду Богоматері,
високо піднявши руки. У центрі у вузькому проміжку
між фігурами та позаду них розташований п’ятикінцевий хрест. Німби є в усіх персонажів.
Написи. На середнику над верхньою перекладиною хреста: положенiе въ грwб г7а нашего iс7а х7а . На каймі довкола зображення — перший тропар і початок
другого тропаря Неділі жон-мироносиць. Спершу
написи були розташовані інакше: починаючи з верхньої смуги, потім по правій згори вниз, по нижній
(напис перевернутий) и по лівій знизу вгору. Однак
нижня та верхня смуги кайми з невідомої нам причини колись були відпороті з плащаниці, а потім нашиті у зворотному порядку: верхня смуга опинилася
внизу, а нижня — вгорі, причому початки та кінці написів (по дві-три літери — виділені кутовими дужками), розташовані не на поздовжніх, а на поперечних смугах кайми й тому залишені не відпоротими,
тепер не стикуються з рештою тексту. Зараз початок тропаря розташовано внизу перевертом, продовження — справа згори вниз, далі — на верхній
смузі, і закінчення — зліва знизу вгору. Якщо переплутані місцями літери (у кутових дужках) поміняти
місцями відповідно до цифрових позначок, текст читатиметься послідовно: <3ЗА>ГОWБРАЗНЫ ИWСИF
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Epitaphion (vozdukh).
The Deposition
Late C15th or early C16th
Novgorod (?)
Satin, damask, canvas;
silk and gold thread.
Ecclesiastical embroidery.
69 × 96 cm
Inv. Т-414

Описание. Тело Христа, лежащее на каменном
ложе, плотно обвито пеленами с ног до головы; открытым оставлен только лик. Присутствующие при
погребении стоят позади гробного камня. Богоматерь, припавшая к телу Христа, касается щекой Его
лика. Правой рукой Она поддерживает голову Спасителя, а левую положила Ему на грудь. За Богоматерью изображен Иоанн Богослов; наклонившись ко
гробу, он одной рукой едва касается завернутого тела
Христа, а другую прижимает к своей щеке в знак скорби. Иосиф Аримафейский склонился у ног Христа
вслед за Иоанном, протягивая руки с жестом, напоминающим жест моления в деисусных композициях.
Никодим с раскрытыми перед грудью ладонями стоит
позади Иосифа. Двое из жен-мироносиц изображены
с жестом скорби, повторяющим жест Иоанна; одна
из них стоит рядом с Никодимом, другая сидит слева
у изголовья Христа. Мария Магдалина с выбившимися из-под мафория волосами стоит позади Богоматери, высоко подняв руки. В центре в узком промежутке
между фигурами и позади них расположен пятиконечный крест. Нимбы есть у всех персонажей.
Надписи. На среднике над верхней перекладиной
креста: положенiе въ грwб г7а нашего iс7а х7а . На кайме вокруг изображения — первый тропарь и начало второго
тропаря Недели жен-мироносиц. Первоначально надписи были расположены иначе: начиная с верхней полосы, потом по правой сверху вниз, по нижней (надпись
перевернута) и по левой снизу вверх. Однако нижняя
и верхняя полосы каймы по неизвестной нам причине
когда-то были спороты с плащаницы, а потом нашиты
в обратном порядке: верхняя полоса оказалась внизу,
а нижняя — вверху, причем начала и концы надписей
(по две-три буквы — выделены угловыми скобками),
расположенные не на продольных, а на поперечных
полосах каймы и потому остававшиеся не споротыми,
теперь не стыкуются с остальной надписью. Сейчас начало тропаря перевернуто и расположено внизу, продолжение — справа сверху вниз, далее — на верхней
полосе и окончание — слева снизу вверх. Если перепутанные местами буквы (в угловых скобках) поменять
местами согласно цифровым обозначениям, текст
будет читаться последовательно: <3ЗА>ГОWБРАЗНЫ

СЪ КР7ТА СНЕМ ПР~Ч7ТОЕ ТHЛО ТВОЕ ПЛАЩАНИЦЕ<4IРО> / СТОЮ WБВИВЪ И ВОНЯМИ ВЪ ГРОБЕ
НОВЕ / <1БЛ>КРЫВЪ ПОЛОЖИ НО ВЪ ТРЕТИИ Д~НЬ
ВЪСКРЕСЕ AКО Б~ГЪ ДАРУA М<2Ю ЧИ> / ВИ ВЕЛIЮ
МЛ7ТЬ. МРОНОСIЦАМ ЖЕНАМ ПРИ ГРОБH .
Іконографія. Літературною основою сюжету
«Оплакування Христа», що на Русі дістав найменування «Покладення у гроб», послужили євангельські та богослужбові тексти, святоотецькі проповіді
(Мф. 27:59–60; Мк. 15:46–47; Лк. 23:53–5; Ін. 19:38–
42; тропар Великої П’ятниці; канон на «плач Пресвятої Богородиці» Симеона Метафраста; «Слово
про погребіння Божественного Тіла Господа нашого
Ісуса Христа» Єпифанія Кіпрського; «Слово про Боготілесне погребіння Господа нашого Ісуса Христа»
Георгія Нікомідійського; «Похвала Іосифу Аримафейському та мироносицям» Кирила Туровського
та ін.). У візантійському мистецтві цей сюжет зазнав
серйозної еволюції, розвиваючись від сцени «Несення тіла Христового» й склавшись у вигляді «Оплакування» лише на XI століття. Найбільш ранній давньоруський варіант «Покладення у гроб» — фреска

ИWСИF СЪ КР7ТА СНЕМ ПР~ЧТ
7 ОЕ ТHЛО ТВОЕ ПЛАЩАНИЦЕ<4IРО> / СТОЮ WБВИВЪ И ВОНЯМИ ВЪ ГРОБЕ
НОВЕ / <1БЛ>КРЫВЪ ПОЛОЖИ НО ВЪ ТРЕТИИ Д~НЬ
ВЪСКРЕСЕ AКО Б~ГЪ ДАРУA М<2Ю ЧИ> / ВИ ВЕЛIЮ
МЛ7ТЬ. МРОНОСIЦАМ ЖЕНАМ ПРИ ГРОБH .
Иконография. Литературной основой сюжета
«Оплакивание Христа», получившего на Руси наименование «Положение во гроб», послужили евангельские и богослужебные тексты, святоотеческие
проповеди (Мф. 27:59–60; Мк. 15:46–47; Лк. 23:53–
5; Ин. 19:38–42; тропарь Великой Пятницы; канон
на «плач Пресвятой Богородицы» Симеона Метафраста; «Слово о погребении Божественного Тела
Господа нашего Иисуса Христа» Епифания Кипрского;
«Слово о Боготелесном погребении Господа нашего
Иисуса Христа» Георгия Никомидийского; «Похвала
Иосифу Аримафейскому и мироносицам» Кирилла
Туровского и др.). В византийском искусстве этот сюжет претерпел серьезную эволюцию, развиваясь от
сцены «Несение тела Христова» и сложившись в виде
«Оплакивания» лишь к XI веку. Самый ранний древнерусский вариант «Положения во гроб» — фреска
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1156 року з Мирозького монастиря у Пскові. Іконографічна паралель між цією пам’яткою та плащаницею збережена у фігурі Богоматері, Яка припала до тіла Христа й торкається щокою Його лику.
У XI–XII століттях виникають композиції, де одна
з жон представлена з піднятими у жесті скорботи
руками. Починаючи з пізнього XIII століття цей жест
стає характерним для подібних зображень. У кінці
XIII — XIV столітті з’являється зображення «каменя
гробного», на який покладено тіло Христа. Іконографічний ізвод, представлений у даній плащаниці, склався на кінець XV століття. Тут тіло Христа
вже повністю (крім лику) загорнуте в пелену й приготоване до погребіння; Богоматір, Іоанн Богослов
та Іосиф Аримафейський низько схилені й розташовані позаду гроба одне за одним, при цьому Богоматір цілує лик Христа; Марія Магдалина виділяється
жестом високо піднятих і широко розставлених рук.
Подібний варіант іконографії можна бачити у ряді
творів кінця XV — початку XVI століття, пов’язаних
з новгородською північчю: на іконі з Успенського
собору Кирило-Білозерського монастиря (ЦМіАР),
новгородській іконі, писаній Яковом Ієлем (ДТГ),
двобічній новгородській таблетці (ДТГ), іконі з Каргопольського празникового чину (ДТГ) та ін. Про іконографію «Оплакування» і «Погребіння» див.: Дроздова, 2004; Дроздова, 2005.
Схоронність. Середник шитий по атласному
тлу. Кайма — по італійській шовковій камчатній тканині XVI століття ясно-червоного кольору (барвник
орсейль). Можливо, вона не є первісною й була
трохи урізана при підгонці під розміри середника.
При цьому облямовуючі смуги з орнаментом на довгих сторонах кайми виявилися втраченими. Крім
того, як уже відзначалося (див. Написи), були переплутані написи верхньої та нижньої смуг: середня
частина нижнього рядка у межах швів спершу займала місце верхньої і навпаки. На звороті середника — латки з атласної тканини тла. Шматочки атласу для заплат були кимось грубо вирізані з країв
середника й приклеєні зі споду в місцях невеликих
наскрізних проривів тла. Розміри середника, імовірно, були трохи більші, бо з обох його бічних сторін
атласний фон зрізаний, і зрізи виглядають досить
свіжими. Можна здогадуватися, що ветхі краї середника підрівняли, коли до плащаниці пришивали «чужу» кайму. Справжня підкладка плащаниці
не збереглася, замість неї (імовірно, у 1916 році)
було підшито сіру полотняну тканину. Підстелення
з білого полотна під шитвом середника обрізано
по контуру шитва.
Реставрація проводилась у 1978 році реставратором ВЦНДЛКР А. К. Йолкіною.
Походження не встановлене. У 1910-х роках
плащаниця була придбана В. Н. Ханенко за посередництва М. М. Черногубова й до 1918 року знаходилась у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
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1156 года из Мирожского монастыря в Пскове. Иконографическая параллель между этим памятником
и плащаницей сохранена в фигуре Богоматери, припавшей к телу Христа и прикасающейся щекой к Его
лику. В XI–XII веках возникают композиции, где одна
из жен представлена с поднятыми в жесте скорби руками. Начиная с позднего XIII века этот жест становится характерным для подобных изображений. В конце
XIII — XIV веке появляется изображение «камня гробного», на который возложено тело Христа. Иконографический извод, представленный в данной плащанице, сложился к концу XV века. Здесь тело Христа уже
полностью (кроме лика) завернуто в пелену и приготовлено к погребению; Богоматерь, Иоанн Богослов
и Иосиф Аримафейский низко склонены и расположены позади гроба друг за другом, при этом Богоматерь
целует лик Христа; Мария Магдалина выделяется жестом высоко поднятых и широко расставленных рук.
Подобный вариант иконографии можно видеть в ряде
произведений конца XV — начала XVI века, связанных с новгородским севером: на иконе из Успенского
собора Кирилло-Белозерского монастыря (ЦМиАР),
новгородской иконе, писанной Яковом Иелем (ГТГ),
двусторонней новгородской таблетке (ГТГ), иконе из
Каргопольского праздничного чина (ГТГ) и др. Об иконографии «Оплакивания» и «Погребения» см.: Дроздова, 2004; Дроздова, 2005.
Сохранность. Средник шит по атласному фону.
Кайма — по итальянской шелковой камчатной ткани
XVI века алого цвета (краситель орсейль). Возможно, она не является первоначальной и была немного
урезана, подгоняясь под размеры средника. При этом
обрамляющие полосы с орнаментом на длинных сторонах каймы оказались утраченными. Кроме того,
как уже отмечалось (см. Надписи), были перепутаны надписи верхней и нижней полос: средняя часть
нижней строки в границах швов первоначально занимала место верхней и наоборот. На оборотной стороне средника — заплаты из атласной ткани фона.
Кусочки атласа для заплат были кем-то грубо вырезаны с краев средника и приклеены с оборота в местах небольших сквозных прорывов фона. Размеры
средника, вероятно, были немного больше, так как
с обеих его боковых сторон атласный фон срезан,
и срезы выглядят довольно свежими. Можно предположить, что обветшалые края средника подровняли, когда к плащанице пришивалась «чужая» кайма.
Подлинная подкладка плащаницы не сохранилась,
вместо нее (вероятно, в 1916 году) была подшита
серая полотняная ткань. Подложка из белого холста
под шитьем средника обрезана по контуру шитья.
Реставрация проводилась в 1978 году реставратором ВЦНИЛКР А. К. Ёлкиной.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
плащаница была приобретена В. Н. Ханенко при посредничестве Н. Н. Черногубова и до 1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).

Надходження. У 1938 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Н. А. Маясова віднесла плащаницю
до новгородських пам’яток кінця XV — початку XVI
століття. На її думку, характер написів та орнаментів на каймах зближує плащаницю з творами, що
вийшли з майстерні новгородської боярині Настасьї
Овинової (Маясова, 1987). З такою атрибуцією погоджувався О. В. Силкін.
Література. Левченко, 1993; Левченко, 2005;
Левченко, 2007.
Архівні матеріали. Лист В. Н. Ханенко до
І. С. Остроухова (1913) — ВР ДТГ, ф. 10, № 6666,
арк. 1–2 зв.; лист В. Н. Ханенко до М. М. Черногубова
(1913) — ВР РДБ, ф. 328, карт. 6, од. зб. 54, арк. 7–8 зв.

Поступление. В 1938 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Н. А. Маясова отнесла плащаницу
к новгородским памятникам конца XV — начала XVI
века. По ее мнению, характер надписей и орнаментов на каймах сближает плащаницу с произведениями, вышедшими из мастерской новгородской боярыни Настасьи Овиновой (Маясова, 1987). С такой
атрибуцией соглашался А. В. Силкин.
Литература. Левченко, 1993; Левченко, 2005; Левченко, 2007.
Архивные материалы. Письмо В. Н. Ханенко
И. С. Остроухову (1913) — ОР ГТГ, ф. 10, № 6666,
л. 1–2 об.; письмо В. Н. Ханенко Н. Н. Черногубову
(1913) — ОР РГБ, ф. 328, карт. 6, ед. хр. 54, л. 7–8 об.

93.
Плащаниця (воздух).
Покладення у гроб
Середина XVI століття
Казань або Свиязьк (?)
Камка; шовкові та золотні нитки. Ткацтво, шитво лицьове й
орнаментальне. 72 × 95,5 см
Інв. Т-415

Плащаница (воздух).
Положение во гроб
Середина XVI века
Казань или Свияжск (?)
Камка; шелковые и золотные
нити. Ткачество, шитье лицевое
и орнаментальное. 72 × 95,5 см
Инв. Т-415

Опис. Тіло Христа, що лежить на кам’яному
ложі, оголене; наготу прикриває тільки оперезання; руки розташовані уздовж тіла. Богоматір сидить
зліва біля узголів’я, схилившись над Христом і підтримуючи Його голову обома руками. Позаду гробного каменя стоїть, похилившись, Іоанн Богослов,
який підносить до свого обличчя руку Христа. Зігнуті
Іосиф і Никодим стоять біля ніг Христа: Іосиф з приготованою для погребіння плащаницею — зліва від
гробного каменя; Никодим з посудиною для ароматів — позаду Іоанна. Три жони-мироносиці стоять
компактною групою позаду Богоматері; з них виділяється Марія Магдалина жестом трохи піднятих
рук. У центрі композиції, у широкому проміжку між
фігурами розташований семикінцевий хрест зі списом і тростиною. По боках від хреста два ангели, що
летять, а також личини сонця та місяця. Тло вкрите
зірками. Німби є тільки у Христа, Богоматері, Іоанна
та ангелів.
Написи. На середнику: ПОЛОЖЕНЕ ВЪ ГРОБ ГА
НШЕ IС~А ХА , Ц~РЬ СЛА~ВЫ , НИ КА , IС ХС , МР
FУ , НИКОДИМ , IОСИФ , ИОАН FЕОЛОГ , А~ГЕЛ
Г7НЬ . На каймі гімн, що заміняє у Велику Суботу Херувимську пісню, і «Трисвяте»: ДА МОЛЧИТ
ВСAКА ПЛОТ ЧЕЛОВHЧА И ДА СТОИТ СТРАХОМ

Epitaphion (vozdukh).
The Deposition
Mid-C16thz
Kazan or Sviyazhsk (?)
Damask; silk and gold threads.
Ecclesiastical embroidery.
72 × 95.5 cm
Inv. Т-415

Описание. Тело Христа, лежащее на каменном
ложе, обнажено; наготу прикрывает только опоясание; руки расположены вдоль тела. Богоматерь сидит слева у изголовья, склонившись над Христом
и поддерживая Его голову обеими руками. Позади
гробного камня стоит наклонившийся Иоанн Богослов, который подносит к своему лицу руку Христа.
Согбенные Иосиф и Никодим стоят у ног Христа:
Иосиф с приготовленной для погребения плащаницей — слева от гробного камня; Никодим с сосудом
для ароматов — позади Иоанна. Три жены-мироносицы стоят компактной группой позади Богоматери; из
них выделяется Мария Магдалина жестом приподнятых рук. В центре композиции, в широком промежутке между фигурами расположен семиконечный крест
с копием и тростью. По сторонам креста два летящих
ангела, а также личины солнца и луны. Фон покрыт
звездами. Нимбы есть только у Христа, Богоматери,
Иоанна и ангелов.
Надписи. На среднике: ПОЛОЖЕНЕ ВЪ ГРОБ ГА
НШЕ IС~А ХА , Ц~РЬ СЛА~ВЫ , НИ КА , IС ХС , МР FУ ,
НИКОДИМ , IОСИФ , ИОАН FЕОЛОГ , А~ГЕЛ Г7НЬ .
На кайме песнопение, заменяющее в Великую Субботу Херувимскую песнь, и «Трисвятое»: ДА МОЛЧИТ
ВСAКА ПЛОТ ЧЕЛОВHЧА И ДА СТОИТ СТРАХОМ
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И С ТРЕПЕТОМ НИЧТОЖЕ ЗЕМНАГО В СЕБH
ДА ПОМЫШЛAЕТ С[Е] ЦАРЕ БО ЦАРЮЮЩИМ
И ГОСПО0 ГОСПО0СТВУЮЩИМ ХРИТО7 Б~ГЪ НШЬ
ПРОИСХОДИТ ЗАКЛАТИ И ДАТИСA В СНHДЬ ВЕ /
РНЫМ ПРЕДЪИДУТ ЖЕ СЕМУ ЛИЦИ АГ~ГЕЛЪСТИИ
С ВСHМИ НАЧАЛЫ / ВЛАСТЬМИ МНОГОWЧИТАA
ХЕРУВИМИ И ШЕСТОКРЫЛНАA СЕРАFИМ ЛИЦА
ЗАКРЫВАЮЩА И ВЪПИЮЩА ПHСНЬ АЛЛИЛУИA
АЛЛИЛУИA АЛЛИЛУИA / СТ~Ы БЖ~Е СТ~ЫИ КРHПКЫ
СТ~Ы БЕСМ~ЕРТНЫИ ПОМИЛУЙ НАСЪ .
Іконографія. Див. Кат. 92. Зображення Богоматері, яка сидить біля узголів’я кам’яного ложа, має
паралелі з іконами XV століття з Благовіщенського
собору Московського Кремля і Троїцького собору
Троїце-Сергієвої лаври. Найближчими іконографічними аналогами даної композиції серед пам’яток
лицьового шитва є три плащаниці 1560-х років з Казані та Свиязька, що зберігаються у Державному
музеї Татарстану (Силкин, 1995, іл. 1; Дроздова,
2005, іл. 33–34).
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И С ТРЕПЕТОМ НИЧТОЖЕ ЗЕМНАГО В СЕБH
ДА ПОМЫШЛAЕТ С[Е] ЦАРЕ БО ЦАРЮЮЩИМ
И ГОСПО0 ГОСПО0СТВУЮЩИМ ХРИТО7 Б~ГЪ НШЬ
ПРОИСХОДИТ ЗАКЛАТИ И ДАТИСA В СНHДЬ ВЕ /
РНЫМ ПРЕДЪИДУТ ЖЕ СЕМУ ЛИЦИ АГ~ГЕЛЪСТИИ
С ВСHМИ НАЧАЛЫ / ВЛАСТЬМИ МНОГОWЧИТАA
ХЕРУВИМИ И ШЕСТОКРЫЛНАA СЕРАFИМ ЛИЦА
ЗАКРЫВАЮЩА И ВЪПИЮЩА ПHСНЬ АЛЛИЛУИA
АЛЛИЛУИA АЛЛИЛУИA / СТ~Ы БЖ~Е СТ~ЫИ КРHПКЫ
СТ~Ы БЕСМ~ЕРТНЫИ ПОМИЛУЙ НАСЪ .
Иконография. См. Кат. 92. Изображение Богоматери, сидящей у изголовья каменного ложа, имеет
параллели с иконами XV века из Благовещенского собора Московского Кремля и Троицкого собора ТроицеСергиевой лавры. Ближайшими иконографическими
аналогами данной композиции среди памятников лицевого шитья являются три плащаницы 1560-х годов
из Казани и Свияжска, хранящиеся в Государственном музее Татарстана (Силкин, 1995, ил. 1; Дроздова,
2005, ил. 33–34).

Схоронність. Плащаниця шита по голубій італійській камчатній тканині з шовку, продубльована
російською вибійкою XVIII століття. Тканина, що
слугувала єдиним фоном шитва середника та кайми, узята в розмірі майже півтора шматки по ширині шовку від пруга до пруга. По довжині — трохи
більше цілого рапорта узору. Первісна підкладка не
збереглася. Однак у швах по периметру плащаниці видно залишки яскраво-зелених ниток, які свідчать про те, що вона була з зеленого шовку. Зараз
підкладкою слугує шматок російської вибійки XVIII
століття з білим квітковим узором по червоному тлу
(марена красильна). Плащаниця має розриви по голубому тлу, зашиті латками з тканини XVIII століття. Є значні втрати на шитві. Погано зберігся шовк
на мафорії Богоматері; він майже весь стертий (зацілований). Майже повністю випали темно-коричневі нитки обвідки (контури фігур, складки одягу).
Втрачене волосся у крайнього справа святого внаслідок ослаблення коричневого шовку, пофарбованого дубильним рослинним барвником по залізистій
протраві, як і шовк контурів. Покров на гробі Христа
вишитий сканим шовком із золотною ниткою. Для
зображення складок їх узор був нанесений темперою безпосередньо по шитву покрова. Одяг святих
зберігся краще, ніж мафорій Богоматері, однак має
ослаблені часом рухлі нитки. Лицьове шитво порівняно гарної схоронності. Шитво золотними нитками
у нижній каймі плащаниці сильно пошкоджене, є
відставання не тільки прядених золотних ниток, але
й підстелення високого шитва у літерах.
Реставрація проводилась у 1978 році реставратором ВЦНДЛКР А. К. Йолкіною.
Походження не встановлене. У 1910-х роках
плащаниця була придбана В. Н. Ханенко за посередництва М. М. Черногубова й до 1918 року знаходилась у зібранні Б. І. та В. Н. Ханенків (Київ).
Надходження. У 1938 році з Музею мистецтв
ВУАН (Київ).
Атрибуція. Н. А. Маясова вбачала в іконографії плащаниці, а також у її стильових і художніх
особливостях близьку схожість з аналогічними творами 60-х років XVI століття з Казані та Свиязька.
На її думку, плащаниця могла бути виконана в одній
з майстерень цих міст. З такою атрибуцією погоджувався О. В. Силкін (Силкин, 1995).
Література. Левченко 1993; Левченко 2005; Левченко 2007.
Архівні матеріали. Див. Кат. 92.

Сохранность. Плащаница шита по голубой итальянской камчатной ткани из шелка, продублирована
русской набойкой XVIII века. Ткань, служившая единым фоном шитья средника и каймы, взята в размере
почти полутора кусков по ширине шелка от кромки до
кромки. По длине — немногим более целого раппорта узора. Подлинная подкладка не сохранилась. Однако в швах по периметру плащаницы видны остатки
ярко-зеленых нитей, которые свидетельствуют о том,
что она была из зеленого шелка. В настоящее время
подкладкой служит кусок русской набойки XVIII века
с белым цветочным узором по красному фону (марена
красильная). Плащаница имеет разрывы по голубому
фону, зашитые заплатами из ткани XVIII века. Есть значительные утраты на шитье. Плохо сохранился шелк
на мафории Богоматери; он почти весь истерт (зацелован). Почти полностью выпали темно-коричневые нити
обводки (контуры фигур, складки одежд). Утрачены
волосы у крайнего справа святого в результате ослабления коричневого шелка, окрашенного дубильным
растительным красителем по железистой протраве,
как и шелк контуров. Покров на гробе Христа вышит
сканым шелком с золотной нитью. Для изображения
складок их узор был нанесен темперой непосредственно по шитью покрова. Одежды святых сохранились лучше, чем мафорий Богоматери, однако имеют
ослабленные временем рыхлые нити. Лицевое шитье
сравнительно хорошей сохранности. Шитье золотными
нитями в нижней кайме плащаницы сильно повреждено, имеется отставание не только пряденых золотных
нитей, но и подложки высокого шитья в буквах.
Реставрация проводилась в 1978 году реставратором ВЦНИЛКР А. К. Ёлкиной.
Происхождение не установлено. В 1910-х годах
плащаница была приобретена В. Н. Ханенко при посредничестве Н. Н. Черногубова и до 1918 года находилась в собрании Б. И. и В. Н. Ханенко (Киев).
Поступление. В 1938 году из Музея искусств
ВУАН (Киев).
Атрибуция. Н. А. Маясова видела в иконографии
плащаницы, а также в ее стилевых и художественных
особенностях близкое сходство с аналогичными произведениями 60-х годов XVI века из Казани и Свияжска. По ее мнению, плащаница могла быть выполнена
в одной из мастерских этих городов. С такой атрибуцией соглашался А. В. Силкин (Силкин, 1995).
Литература. Левченко 1993; Левченко 2005; Левченко 2007.
Архивные материалы. См. Кат. 92.
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Покажчик ікон і творів декоративно-прикладного мистецтва
Ікони
Архангел Гавриїл з композиції «Благовіщення»
(навершя лівої стулки царських врат)
Друга половина XVII ст. Центральна Росія
або Поволжя 23
Архангел Михаїл та архідиякон Стефан
Кінець XV ст. Новгород 70
Архістратиг Михаїл
1800. Володимир Боровиковський 73
Благовірні князі Борис і Гліб
Середина ХIII ст. Новгород (?) 1
Благовіщення
XIX ст. 67
Благовіщення, у різьбленій рамі
(з празникового ряду іконостаса)
Друга половина XVIII ст. Україна 42
Богоматір Володимирська.
На звороті: Святитель Миколай Чудотворець
(виносна двобічна ікона з рукояттю)
Друга половина XVI ст. Навершя — кінець XIX ст.
Середня Русь 12
Богоматір Грузинська
XVI ст. (в основі), записи XIX ст. Новгород 15
Богоматір «Знамення».
На звороті: Святитель Миколай Чудотворець
(виносна двобічна ікона з рукояттю)
Не раніш за третю чверть XVI ст. Новгород 11
Богоматір «Знамення»
1702. Кирило (Корнилій) Уланов 40
Богоматір «Знамення»
Кінець XIX ст. Мстьора 65
Богоматір з Немовлям
(з іконостаса церкви в с. Кукавка)
До 1818 р. Василь Тропінін 74
Богоматір Казанська
Друга половина XVII ст. Москва (?) 24
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Богоматір Казанська; Воскресіння — Зішестя до аду;
Святитель Миколай Чудотворець; Вибрані святі
(дворядиця)
Друга половина XIX ст.
Іконописні центри Володимирської губернії 63
Богоматір Казанська, з вибраними святими
XVII століття (в основі), записи XIX ст.
Центральна або Північна Росія 37
Богоматір «Пом’якшення злих сердець»;
Богоматір «Утоли моя печали»;
Архангел Михаїл-воєвода; Чудо Георгія про змія
(чотиричастинна ікона в окладі)
Друга половина XIX ст. Холуй 59
Богоматір Тихвінська, з празниками
та вибраними святими
Кінець XVI — початок XVII ст. Новгород 16
Богоматір «Усіх скорботних Радість»
Перша половина XIX ст. Палех 52
Богоматір «Усіх скорботних Радість»;
Богоматір «Неопалима Купина»; Спас
Вседержитель; Святі мученики Гурій, Самон,
Авив і великомучениця Варвара
(чотиричастинна ікона)
Кінець XIX ст. Гуслиці 64
Богоявлення (Хрещення)
Початок ХХ ст. Мстьора 69

Вогненне сходження пророка Ілії
Середина (?) XVI ст. Північна провінція 10
Воскресіння — Зішестя до аду, з двунадесятими
празниками
Друга половина XIX ст. Палех 60
Воскресіння — Зішестя до аду, з празниками
Друга половина XVII — початок XVIII ст.
Центральна Росія 28
Деісус
Перша половина — середина ХVI ст. Ростов 5
Деісус
Кінець XVI — початок XVII ст.
Строгановська традиція 17
Деісус
Перша половина XVII ст. Північна провінція (?) 19
Деісус. Празники
Початок XVI ст. Середня Русь 2
Деісус (Седмиця), з припадаючими преподобними
Зосимою та Савватієм Соловецькими
Перша половина XVII ст. (?) (в основі),
записи XIX ст. 30
Деісус (Седмиця), з припадаючими
преподобними Макарієм Жовтоводським
та Андроником Московським
Початок XIX ст. Стародуб’я або Новозибків 51
Деісус тричастинний
Середина ХVI ст. Середня Русь 8

Введення до храму Пресвятої Богородиці
Друга чверть — середина XVII ст. (в основі),
записи ХІХ ст. 32

«Достойно єсть»
Середина XVII ст. Поволжя (?) 21

Введення до храму Пресвятої Богородиці
Середина XVII ст. Поволжя (?) 20

Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці,
зі сценами моління праведних Іоакима та Анни
Друга чверть — середина XVII ст., записи ХІХ ст. 33

Введення до храму Пресвятої Богородиці
Кінець XVIII — початок XIX ст. Київ 48
Великомученик Пантелеймон і блаженний
Миколай Кочанов
Кінець XIX — початок XX ст. Москва,
мстьорські майстерні 68

Іоанн Предтеча
(з деісусного чину)
Остання чверть XVII ст. Москва,
іконописна майстерня Оружейної палати 26
Іоанн Предтеча, з празниками, вибраними святими
та сценами житія
(ікона з тричастинного Деісуса)
Друга половина XIX ст. Іконописні центри
Володимирської губернії (?) 61
Обмивання ніг
Кінець XVIII — початок XIX ст. Київ 49
Оновлення храму Воскресіння Христового
(Воскресіння Словущеє)
Середина XVII ст. Вологодські землі 22
Покров Богоматері
Остання чверть XVIII ст. Калуга 44
Праведний Лаврентій Калузький з преподобними
Тихоном Мединським (Калузьким) і Пафнутієм
Боровським, Святою Трійцею та сценами чудес
біля мощей праведного Лаврентія
Середина — третя чверть XIX ст. Палех (?) 57
Праотець Веніамін
(з праотецького чину)
Друга половина XVII ст. Вологодські землі 25
Пророк Захарія
(з пророцького чину)
Кінець XVII ст. Північна провінція або Поволжя 27
Пророк цар Давид
(з пророцького чину)
Початок XVIII ст. Північ Росії або провінційне
Поволжя 41
Різдво Богоматері
Кінець XVIII ст. Північ Росії 46

Ілія Пророк у пустелі
ХVI ст. (?). Північ Росії 14

Різдво Іоанна Предтечі. Іоанн Богослов
з Прохором на Патмосі
(двочастинна ікона)
Середина XIX ст. Палех 55

Ілія Пророк у пустелі, зі сценами житія
Кінець XVIII ст. Іконописні центри
Володимирської губернії 45

Різдво Христове
Друга чверть XVII ст. (в основі), записи XIX ст.
Центральна Росія або Поволжя 31
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Свята Варвара
(з іконостаса церкви в с. Кукавка)
До 1818 р. Василь Тропінін 75
Свята Трійця; Благовірні князі Борис і Гліб,
мучениця Татіана; Третє знайдення глави
Іоанна Предтечі
(тричастинна ікона)
1799 р. Поволжя, Ярославль (?) 47
Свята Трійця (Сопрестолля), з празниками
Друга половина XVIII ст. Оклад 1773 р.
Центральна Росія 43
Святитель Василій Великий
(з деісусного чину)
Кінець XVII — початок XVIII ст. Північ Росії 29
Святитель Василій Великий; Різдво Христове;
Пророк Ієремія
(трирядна ікона)
Остання чверть XVI ст. Вологодська провінція (?) 13
Святитель Миколай Чудотворець
XVII ст. (в основі), записи XIX ст. Північ Росії 38
Святитель Миколай Чудотворець
Друга половина XIX ст. Іконописні центри
Володимирської губернії 62

Стрітення
1846. Капітон Павлов. Київ 53

Таємна вечеря
(з празникового («Каргопольського») чину)
Друга третина XVI ст. Вологда 6
Тріодь пісна
(три двобічні ікони-таблетки):
I. 1. Притча про митаря та фарисея.
Притча про блудного сина.
I. 2. Страшний суд.
II. 1. Лик преподобних отців. Вигнання з раю Адама
та Єви. Торжество Православ’я (Поклоніння іконам).
Похвала Богородиці.
II. 2. Історія Йосифа Прекрасного.
Висушення смоковниці. Притча про десятьох дів.
Воскрешення Лазаря. Вхід до Єрусалима.
III. 1. Христос у домі Симона прокаженого.
Обмивання ніг. Таємна вечеря. Поцілунок Іуди.
III. 2. Розп’яття. Випрошування тіла Христа у Пілата.
Зняття з хреста. Покладення у гроб.
Перша чверть XVII ст. Москва.
Строгановська традиція 18
Усікновення глави Іоанна Предтечі
(з празникового («Каргопольського») чину)
Друга третина XVI ст. Вологда 7
Усікновення глави Іоанна Предтечі
Кінець XVIIІ — початок XIX ст. 50

Спас (оплічний)
Кінець XVIII — початок XIX століття. Україна 72

Усікновення глави Іоанна Предтечі, в окладі
XVII століття (в основі), записи XIX ст. 39

Спас Вседержитель
Перша половина — середина XIX ст. (в основі —
живопис другої чверті XVII ст. (?)). Мстьора (?) 54

Хрест запрестольний виносний (двобічний):
Розп’яття з предстоячими; Спас Нерукотворний,
архангели Михаїл і Гавриїл, апостоли
Петро та Павел; священномученик Власій
Севастійський. На звороті: святитель Миколай
Чудотворець, преподобні Димитрій Прилуцький,
Зосима та Савватій Соловецькі.
Друга половина (?) XVII століття (в основі),
записи ХIХ ст. Північ Росії (?) 36

Спас у силах
Друга половина XVII ст. (в основі), записи ХІХ ст.
Центральна Росія 35
Страшний суд
Не раніше першої половини XVI ст. Новгород
(північна провінція) 4
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Чудо Георгія про змія
Середина XVI ст. Середня Русь 9

Стрітення
Кінець XIX ст. Київ 66

Складень з образом преподобного Сергія
Радонезького та сценами житія на стулках
Середина XIX ст. 56

Спас у силах
Середина — друга половина XVII ст. (в основі).
Північна провінція (?) 34

Царські врата зі стовпчиками та сінню
Перша третина або перша половина ХVI ст. (?).
Середня Русь 3

Декоративно-прикладне мистецтво
Бляшка квадрифолійної форми
XII–XIII ст. 86

Хрест
XI–XII ст. 78

Застібка
XII–XIII ст. 87

Хрест
XII ст. 84

Кіотець від діадеми
XII ст. 83

Хрест-тільник
XI–XIII ст. 80

Образок із зображенням Богоматері
XII–XIII ст. 90

Хрест-тільник
XII–XIII ст. 88

Образок із зображенням святого воїна на коні
XI–XIII ст. 81

Хрест-тільник
XVII–XVIII ст. 91

Підвісна печатка візантійського імператора
Михаїла VII Дуки
Між 1071 і 1078 рр. Візантія 76

Хрест-енколпіон
XI–XII ст. 79

Підвісна печатка Київської митрополії (?)
Між 1091 і 1096 рр. (?). Київ (?) 77

Хрест-енколпіон
XII–XIII ст. 89

Плащаниця (воздух). Покладення у гроб
Кінець XV — початок XVI ст. Новгород (?) 92

Хрест-енколпіон (зворотна стулка (?))
XII — начало XIII ст. 85

Плащаниця (воздух). Покладення у гроб
Середина XVI ст. Казань або Свиязьк (?) 93

Шестипроменева бляшка з набору кінської збруї
XI–XIII ст. 82

Хрест-Розп’яття, з предстоячими
1870 р. Живопис: Гуслиці.
Хрест-Розп’яття: Урал (?) 58
Христос Вседержитель (Спас Яре Око), в окладі
Кінець XVI — початок XVII ст. Москва (?) 71
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Указатель икон и произведений декоративно-прикладного искусства
Иконы
Архангел Гавриил из композиции «Благовещение»
(навершие левой створки царских врат)
Вторая половина XVII в. Центральная Россия
или Поволжье 23
Архангел Михаил и архидиакон Стефан
Конец XV в. (?). Новгород 70
Архистратиг Михаил
1800. Владимир Боровиковский 73
Благоверные князья Борис и Глеб
Середина ХIII в. Новгород (?) 1
Благовещение
XIX в. 67
Благовещение, в резной раме
(из праздничного ряда иконостаса)
Вторая половина XVIII в. Украина 42
Богоматерь Владимирская. На обороте:
Святитель Николай Чудотворец
(выносная двусторонняя икона с рукоятью)
Вторая половина XVI в. Средняя Русь.
Навершие — конец XIX в. 12
Богоматерь «Всех скорбящих Радость»
Первая половина XIX в. Палех 52
Богоматерь «Всех скорбящих Радость»;
Богоматерь «Неопалимая купина»;
Спас Вседержитель; Мученики Гурий, Самон,
Авив и великомученица Варвара
(четырехчастная икона)
Конец XIX в. Гуслицы 64
Богоматерь Грузинская
XVI в. (в основе), записи XIX в. Новгород 15
Богоматерь «Знамение». На обороте:
Святитель Николай Чудотворец
(выносная двусторонняя икона с рукоятью)
Не ранее третьей четверти XVI в. Новгород 11
Богоматерь «Знамение»
1702. Кирилл (Корнилий) Уланов 40
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Воскресение — Сошествие во ад, с двунадесятыми
праздниками
Вторая половина XIX в. Палех 60

Богоматерь «Знамение»
Конец XIX в. Мстёра 65

Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками
Вторая половина XVII — начало XVIII в.
Центральная Россия 28

Богоматерь Казанская
Вторая половина XVII в. Москва (?) 24

Деисус
Первая половина — середина ХVI в. Ростов 5

Богоматерь Казанская; Воскресение —
Сошествие во ад; Святитель Николай Чудотворец;
Избранные святые
(двурядица)
Вторая половина XIX в. Иконописные центры
Владимирской губернии 63

Деисус
Конец XVI — начало XVII в.
Строгановская традиция 17

Богоматерь Казанская, с избранными святыми
XVII в. (в основе), записи XIX в. Центральная
Россия или Русский Север 37

Деисус. Праздники
Начало XVI в. Средняя Русь 2

Богоматерь с Младенцем
(из иконостаса церкви в с. Кукавка)
До 1818 г. Василий Тропинин 74
Богоматерь Тихвинская, с праздниками
и избранными святыми
Конец XVI — начало XVII в. Новгород 16
Богоматерь «Умягчение злых сердец»;
Богоматерь «Утоли моя печали»;
Архангел Михаил-воевода; Чудо Георгия о змие
(четырехчастная икона, в окладе)
Вторая половина XIX в. Холуй 59
Богоявление (Крещение)
Начало XX в. Мстёра 69
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Вторая четверть — середина XVII в. (в основе),
записи ХІХ в. 32
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Середина XVII в. Поволжье (?) 20

Деисус
Первая половина XVII в. Северная провинция (?) 19

Деисус (Седмица), с припадающими преподобными
Зосимой и Савватием Соловецкими
Первая половина XVII в. (?) (в основе),
записи XIX в. 30
Деисус (Седмица), с припадающими
преподобными Макарием Желтоводским
и Андроником Московским
Начало XIX в. Стародубье или Новозыбков 51

Иоанн Предтеча, с праздниками,
избранными святыми и сценами жития
(из трехчастного Деисуса)
Вторая половина XIX в. Иконописные центры
Владимирской губернии (?) 61
Крест запрестольный выносной (двусторонний):
Распятие с предстоящими; Спас Нерукотворный,
архангелы Михаил и Гавриил,
апостолы Петр и Павел; священномученик
Власий Севастийский. На обороте: святитель Николай
Чудотворец, преподобные Димитрий Прилуцкий,
Зосима и Савватий Соловецкие
Вторая половина (?) XVII в. (в основе),
записи ХIХ в.
Русский Север (?) 36
Крест-Распятие, с предстоящими
1870 г. Живопись: Гуслицы.
Крест-Распятие: Урал (?) 58
Обновление храма Воскресения Христова
(Воскресение Словущее)
Середина XVII в. Вологодские земли 22
Огненное восхождение пророка Илии
Середина (?) XVI в. Северная провинция 10
Омовение ног
Конец XVIII — начало XIX в. Киев 49

Деисус трехчастный
Середина ХVI в. Средняя Русь 8

Покров Богоматери
Последняя четверть XVIII в. Калуга 44

«Достойно есть»
Середина XVII в. Поволжье (?) 21

Праотец Вениамин
(из праотеческого чина)
Вторая половина XVII в. Вологодские земли 25

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы,
со сценами моления праведных Иоакима и Анны
Вторая четверть — середина XVII в.,
записи ХІХ в. 33
Илия Пророк в пустыне
ХVI в. (?). Русский Север 14

Праведный Лаврентий Калужский с преподобными
Тихоном Медынским (Калужским)
и Пафнутием Боровским, Святой Троицей
и сценами чудес у мощей праведного Лаврентия
Середина — третья четверть XIX в. Палех (?) 57

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Конец XVIII — начало XIX в. Киев 48

Илия Пророк в пустыне, со сценами жития
Конец XVIII в. Иконописные центры Владимирской
губернии 45

Пророк Захария
(из пророческого чина)
Конец XVII в. Северная провинция
или Поволжье 27

Великомученик Пантелеимон и блаженный
Николай Кочанов
Конец XIX — начало XX в. Москва, мстёрские
мастерские 68

Иоанн Предтеча
(из деисусного чина)
Последняя четверть XVII в. Москва, иконописная
мастерская Оружейной палаты 26

Пророк царь Давид
(из пророческого чина)
Начало XVIII в. Русский Север или провинциальное
Поволжье 41
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Рождество Богоматери
Конец XVIII в. Русский Север 46
Рождество Иоанна Предтечи. Иоанн Богослов
с Прохором на Патмосе (двухчастная икона)
Середина XIX в. Палех. 55
Рождество Христово
Вторая четверть XVII в. (в основе), записи XIX в.
Центральная Россия или Поволжье 31
Святая Варвара
(из иконостаса церкви в с. Кукавка)
До 1818 г. Василий Тропинин 75
Святая Троица; Благоверные князья Борис и Глеб,
мученица Татиана; Третье обретение главы
Иоанна Предтечи
(трехчастная икона)
1799 г. Поволжье, Ярославль (?) 47
Святая Троица (Сопрестолие), с праздниками
Вторая половина XVIII в. Оклад 1773 г.
Центральная Россия 43
Святитель Василий Великий
(из деисусного чина)
Конец XVII — начало XVIII в. Русский Север 29
Святитель Василий Великий; Рождество Христово;
Пророк Иеремия
(трехрядная икона)
Последняя четверть XVI в. Вологодская
провинция (?) 13
Святитель Николай Чудотворец
XVII в. (в основе), записи XIX в. Русский Север 38
Святитель Николай Чудотворец
Вторая половина XIX в. Иконописные центры
Владимирской губернии 62
Складень с образом преподобного
Сергия Радонежского и сценами жития на створках
Середина XIX в. 56
Спас (оплечный)
Конец XVIII — начало XIX века. Украина 72
Спас Вседержитель
Первая половина — середина XIX в. (в основе
— живопись второй четверти XVII в. (?)).
Мстёра (?) 54
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Спас в силах
Середина — вторая половина XVII в. (в основе)
Северная провинция (?) 34

Царские врата cо столбиками и сенью
Первая треть или первая половина ХVI в (?).
Средняя Русь 3

Спас в силах
Вторая половина XVII в. (в основе), записи ХІХ в.
Центральная Россия 35

Декоративно-прикладное искусство

Сретение
1846. Капитон Павлов. Киев 53

Бляшка в форме квадрифолия
XII–XIII вв. 86

Крест-энколпион
XII–XIII вв. 89

Сретение
Конец XIX в. Киев 66

Застежка
XII–XIII вв. 87

Крест-энколпион (оборотная створка (?))
XII — начало XIII в. 85

Страшный суд
Не ранее первой половины XVI в. Новгород
(северная провинция) 4

Киотец от диадемы
XII в. 83

Образок с изображением Богоматери
XII–XIII вв. 90

Крест
XI–XII вв. 78

Образок с изображением святого воина на коне
XI–XIII вв. 81

Тайная вечеря
(из праздничного («Каргопольского») чина)
Вторая треть XVI в. Вологда 6
Триодь постная
(три двусторонние иконы-таблетки):
I. 1. Притча о мытаре и фарисее.
Притча о блудном сыне.
I. 2. Страшный суд.
II. 1. Лик преподобных отец. Изгнание из рая
Адама и Евы. Торжество Православия (Поклонение
иконам). Похвала Богородицы.
II. 2. История Иосифа Прекрасного.
Иссушение смоковницы. Притча о десяти девах.
Воскрешение Лазаря. Вход в Иерусалим.
III. 1. Христос в доме Симона прокаженного.
Омовение ног. Тайная вечеря. Лобзание Иуды.
III. 2. Распятие. Испрошение тела Христа у Пилата.
Снятие со креста. Положение во гроб.
Первая четверть XVII в. Москва, строгановская
традиция 18

Крест
XII в. 84
Крест-тельник
XI–XIII вв. 80

Чудо Георгия о змие
Середина XVI в. Средняя Русь 9

Плащаница (воздух). Положение во гроб
Конец XV — начало XVI в. Новгород (?) 92
Плащаница (воздух). Положение во гроб
Середина XVI в. Казань или Свияжск (?) 93

Крест-тельник
XII–XIII вв. 88

Подвесная печать византийского императора
Михаила VII Дуки
Между 1071 и 1078 гг. Византия 76

Крест-тельник
XVII–XVIII вв. 91

Подвесная печать Киевской митрополии (?)
Между 1091 и 1096 (?) гг. Киев (?) 77

Крест-энколпион
XI–XII вв. 79

Шестилучевая бляшка из набора конской сбруи
XI–XIII вв. 82

Усекновение главы Иоанна Предтечи
(из праздничного («Каргопольского») чина)
Вторая треть XVI в. Вологда 7
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Конец XVIIІ — начало XIX в. 50
Усекновение главы Иоанна Предтечи, в окладе
XVII в. (в основе), записи XIX в. 39
Христос Вседержитель (Спас Ярое Око), в окладе
Конец XVI — начало XVII в. Москва (?) 71
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Index of Icons and Objects

The Entry of the Most Holy Mother of God
into the Temple
Late C18th or C19th. Kyiv 48

List of icons
The Annunciation
C19th. 67
The Annunciation, in carved frame
(from the Feasts tier of an iconostasis)
Second half of the C19th. Ukraine 42
The Archangel Gabriel, part of The Annunciation
(the uppermost part of the left panel
of the Royal Doors)
Second half of the C17th. Central Russia
or Volga region 23
The Archangel Michael
1800. Volodymyr Borovykovskyi 73
The Archangel Michael and St Stephen
the Archdeacon
Late C15th (?). Novgorod 70

Christ Pantocrator
Early to mid-C19th (based on a painting of the second
quarter of the C17th (?)). Mstyora (?) 54

The Fiery Ascent of the Prophet Elijah
Mid(?)-C16th. North provinces 10

Christ Pantocrator (“Our Saviour of the Fierce Eye”),
with frame
Late C16th or early C17th. Moscow (?) 71

The Holy Trinity; The Right-Believing Princes
Boris and Gleb, Tatiana the Martyr; The Third Finding
of the Head of John the Baptist
(three-part icon)
1799. Volga region, Yaroslavl (?) 47

The Conception of the Most Holy Mother of God by
St Anne, with scenes of Sts Joachim and Anne in prayer
Second quarter to mid-C17th, C19th overpainted 33

The Holy Trinity Enthroned with Feasts
Second half of the C18th. Revetments 1773.
Central Russia 43

Crucifix with figures
1870. Painting: Guslitsy. Crucifix: Urals (?) 58

Icon of the Mother of God ‘Axion Estin’
Mid-C17th. Volga region (?) 21

Deёsis. Feasts
Early C16th. Central Russia 2

The Icon of the Mother of God of Georgia
C16th (base), C19th overpainted. Novgorod 15

Deёsis
Early to mid-C16th. Rostov 5

The Icon of the Mother of God Joy of All Who Sorrow
First half of the C19th. Palekh 52

The Beheading of St John the Baptist
(from the Feasts (‘Kargopol’) Tier)
Second third of the C16th. Vologda 7

Deёsis
Late C16th or early C17th. Stroganov school 17

The Beheading of St John the Baptist
Late C18th or early C19th 50

Deёsis
First half of the C17th. North provinces (?) 19

The Icon of the Mother of God Joy of All Who Sorrow;
The Burning Bush Icon of the Mother of God;
Christ Pantocrator; The Martyrs Guria, Shamona,
and Abibus and the Martyr Barbara
(four-part icon)
Late C19th. Guslitsy 64

The Beheading of St John the Baptist, with frame
C17th (base), C19th overpainted 39

Deёsis in three parts
Mid-C16th. Central Russia 8

The Birth of St John the Baptist. John the Divine
with Prochorus on Patmos
(two-part icon)
Mid-C19th. Palekh 55
The Nativity of the Mother of God
Late C18th. North Russia 46

Deёsis (Sedmitsa), with Venerable Zosima
and Savvaty of Solovki in adoratio
First half of the C17th (?) (base), C19th overpainted 30
Deёsis (Sedmitsa), with Venerable Makary
of Zheltye Vody and Andronik of Moscow in adoratio
Early C19th. Starodubie or Novozybkov 51

Christ in Majesty
Mid- or second half of the C17th (base)
North provinces (?) 34

The Entry of the Most Holy Mother of God
into the Temple
Second quarter to mid-C17th (base),
C19th overpainted 32

Christ in Majesty
Second half of the C17th (base), C19th overpainted
Central Russia 35

The Entry of the Most Holy Mother of God
into the Temple
Mid-C17th. Volga region (?) 20
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The Icon of the Mother of God of the Sign.
On the reverse: St Nicholas the Wonderworker
(two-sided processional icon with handle)
No earlier than the third quarter of the C16th.
Novgorod 11
The Icon of the Mother of God of the Sign
1702. Kirill (Kornily) Ulanov 40
The Icon of the Mother of God of the Sign
Late C19th. Mstyora 65
The Icon of the Mother of God Softener of Evil Hearts;
The Icon of the Mother of God Assuage My Sorrows;
The Archangel Michael, Leader of the Heavenly Host;
St George and the Miracle of the Serpent
(four-part icon with frames)
Second half of the C19th. Kholui 59

The Kazan Icon of the Mother of God
Second half of the C17th. Moscow (?) 24
The Kazan Icon of the Mother of God;
The Resurrection and the Harrowing of Hell;
St Nicholas the Wonderworker; Selected Saints
(double icon)
Second half of the C19th. Icon-painting centres
in the Vladimir region 63
The Kazan Icon of the Mother of God,
with Selected Saints
C17th (base), C19th overpainted.
Central or North Russia 37
The Mother of God with the Child Jesus
(from the Kukavka village church iconostasis)
Before 1818. Vasyl Tropinin 74
King David the Prophet
(from the Prophets’ tier)
Early C18th. Northern Russia or the Volga region 41
The Last Judgement
No earlier than the first half of the C16th. Novgorod
(the North provinces) 4
The Last Supper
(from the Feasts (‘Kargopol’) Tier)
Second third of the C16th. Vologda 6
The Lenten Triodion Sundays and other themes
of Great Lent
(three double-sided icon tablets):
I. 1. The Sunday of the Pharisee and the Publican.
The Sunday of the Prodigal Son.
I. 2. The Sunday of the Last Judgement.
II. 1. The Saturday of the Venerable Fathers.
The Sunday of the Expulsion of Adam and Eve from
Paradise. The Sunday of the Triumph of Orthodoxy
(The Veneration of the Icons). The Saturday of
the Akathist to the Most Holy Mother of God.
II. 2. [The Holy Week subjects] The Story of Joseph
the Beautiful. The Cursing of the Fig Tree. The Parable
of the Ten Virgins. The Raising of Lazarus. The Entry
into Jerusalem.
III. 1. Christ in the House of Simon the Leper.
The Washing of the Feet. The Last Supper.
The Kiss of Judas.
III. 2. The Crucifixion. Requesting the Body of Christ
from Pilate. The Descent from the Cross. The Laying
in the Tomb.
First quarter of the C17th. Moscow,
Stroganov tradition 18
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The Meeting of Our Lord in the Temple
1846. Kapiton Pavlov. Kyiv 53
The Meeting of Our Lord in the Temple
Late C19th. Kyiv 66
The Nativity
Second quarter of the C17th (base),
C19th overpainted
Central Russia or the Volga region 31

The Resurrection and the Harrowing of Hell,
with the Twelve Feasts
Second half of the C19th. Palekh 60
Royal Gates with pillars and baldachin
First third or first half of the C16th (?).
Central Russia 3
Saviour (shoulder-length)
Late 18th–early 19th century. Ukraine 72

The Patriarch Benjamin
(from the Patriarchs’ Tier)
Second half of the C17th. Vologda region 25

St Barbara
(from the Kukavka village church iconostasis)
Before 1818. Vasyl Tropinin 75

The Right-Believing Princes Boris and Gleb
Mid-C13th. Novgorod (?) 1

St Basil the Great
(from the Deёsis Tier)
Late C17th or early C18th. North Russia 29

Processional altar cross (double-sided):
Crucifixion with figures; Our Lord “Not-Madeby-Hands”, the Archangels Michael and Gabriel,
the Apostles Peter and Paul; St Blaise of Sebastea
the Martyr. On the reverse: St Nicholas the
Wonderworker, Venerable Dimitry of Priluki,
and Zosima and Savvaty of Solovki
Second half of the (?) C17th (base),
C19th overpainted
North Russia (?) 36
The Prophet Elijah in the Wilderness
C16th (?). North Russia 14
The Prophet Elijah in the Wilderness,
with scenes from his life
Late C18th. Icon-painting centres in the Vladimir
Governorate 45

The Washing of the Feet
Late C18th or early C19th. Kyiv 49

The Tikhvin Icon of the Mother of God,
with Feasts and Selected Saints
Late C16th or early C17th. Novgorod 16

Winged altarpiece with image of Venerable Sergius of
Radonezh and scenes from his life on the panels
Mid-C19th 56

The Vladimir Icon of the Mother of God.
On the reverse: St Nicholas the Wonderworker
(two-sided processional icon with handle)
Second half of the C16th. Central Russia. Header: late
C19th. 12

List of works of applied art
Clasp
C12th-13th 87

Engolpion (Reliquary Pectoral) Cross
C12th-13th 89

St Basil the Great; the Nativity; the Prophet Jeremiah
(triple icon)
Last quarter of the C16th. Vologda region (?) 13

Cross
C11th-12th 78

Engolpion (Reliquary Pectoral) Cross (reverse panel (?))
C12th-13th 85

St George and the Miracle of the Serpent
Mid-C16th. Central Russia 9

Cross
C12th 84

Pendant cross
C11th-13th 80

St John the Baptist
(from the Deёsis Tier)
Last quarter of the C17th. Moscow,
Kremlin Armoury icon-painting workshop 26

Diadem case
C12th 83

Pendant cross
C12th-13th 88

St John the Baptist, with Feasts, Selected Saints,
and scenes from his life (from a three-part Deёsis)
Second half of the C19th. Icon-painting centres
in the Vladimir region (?) 61

The Prophet Zechariah
(from the Prophets’ Tier)
Late C17th. The north provinces
or the Volga region 27

St Lavrenty of Kaluga with Venerable Tikhon
of Medyn (or of Kaluga) and Venerable Pafnuty
of Borovsk the Holy Trinity, and scenes of the miracles
from St Lavrenty’s relics
Mid- to third quarter of the C19th. Palekh (?) 57

The Protecting Veil of the Most Holy Mother of God
Last quarter of the C18th. Kaluga 44

St Nicholas the Wonderworker
C17th (base), C19th overpainted. North Russia 38

The Restoration of the Church of the Resurrection
in Jerusalem
Mid-C17th. Vologda region 22

St Nicholas the Wonderworker
Second half of the C19th. Icon-painting centres
in the Vladimir Governorate 62

The Resurrection and the Harrowing of Hell,
with Feasts
Second half of the C17th or early C18th.
Central Russia 28

St Panteleimon the Great Martyr and the Blessed
Nikolai Kochanov, Fool for Christ’s Sake
Late C19th or early C20th. Moscow,
Mstyora workshops 68
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Theophany (The Baptism of Our Lord)
Early C20th. Mstyora 69

Epitaphion (vozdukh). The Deposition
Late C15th or early C16th. Novgorod (?) 92

Pendant cross
C17th-18th 91

Epitaphion (vozdukh). The Deposition
Mid-C16thz Kazan or Sviyazhsk (?) 93

Pendant seal of the Byzantine emperor Michael VII
Doucas
1071–1078. Byzantium 76

Miniature of a holy warrior on horseback
C11th-13th 81

Pendant seal of the Metropolitan Diocese of Kyiv (?)
1091–1096 (?). Kyiv (?) 77

Miniature Icon of the Holy Mother of God
C12th-13th 90

Quatrefoil plaque
C12th-13th 86

Engolpion (Reliquary Pectoral) Cross
C11th-12th 79

Six-cornered plaque from a set of horse harness
C11th-C13th 82
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