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ГРАФІТІ НА ФРАГМЕНТІ ЛИЧКУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ
ЗОЛОТИХ ВОРІТ КИЄВА: нове дослідження

У 1985 р. побачила світ книга відомого дослідника київських гра-
фіті С. Висоцького “Київські графіті ХІ–XVII ст.”, яка стала своєрідним
підсумком його багаторічної праці та вводила до наукового обігу нові
стародавні написи та малюнки, виявлені ним на різних середньовічних
пам’ятках архітектури Києва1. Серед опублікованих у цій книзі графіті
були й давні написи та малюнки, залишені колись на стінах проїзду Зо-
лотих Воріт. Вони збереглись як безпосередньо на музеєфікованих за-
лишках споруди, так і на уламках личкувального цем’янкового розчину,
які були виявлені під час архітектурно-археологічних досліджень2, що
передували побудові павільйону над автентичними стінами проїзду.

Один з таких уламків з кількома написами та малюнками потрапив
до фондів Національного заповідника “Софія Київська”, де зберігається
до сьогодні3. Коли цей предмет представлений на виставках, складовою
етикетки є виконана у 1980-х рр. С. Висоцьким прорисовка графіті на
його поверхні, де показані два молитовні написи, погрудний малюнок
вояка та зображення “кентавра”. Проте навіть поверхневий огляд цього
фрагмента розчину вказує на неповну кількість показаних на прорисовці
графіті, тому повторне дослідження епіграфічних пам’яток на ньому
стало нагальною необхідністю, аби встановити реальну кількість епігра-
фічних пам’яток на його поверхні4. Результати проведеної роботи з ви-
явлення графіті публікуються нижче.

Уламок личкувального розчину входив до оздоблення південної
сторони західної частини брами, слугуючи заповненням між рядами
плінфи. Саме тому його поверхня добре відполірована, а краї біля зми-
кання з торцями плінфи підрізані, адже саме мурування слугувало деко-
ром проїзду, створюючи смугасту фактуру. Проте відвідувачі воліли
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“прикрасити” стіну ще й написами та малюнками. Тим більше, що тиньк
легко піддавався дряпанню різними гострими інструментами (шила,
ножі, писала, голки тощо). Оскільки порівняно з відполірованою повер-
хнею тиньку прорізи мали відмінний колір, це виділяло графіті візуально,
сприяючи появі численних написів та малюнків.

Після того, як брама перестала грати важливу роль в оборонній
системі міста після розорення Києва військами Батия у 1240 р. і її стіни
почали руйнуватись, то цей шматок личкувального розчину відвалився
та був затоптаний у ґрунт, де і пролежав аж до початку архітектурно-ар-
хеологічних досліджень 1981 р., коли його виявили археологи на глибині
приблизно 2,5 м від денної поверхні. Він був розбитий на кілька шматків,
тому під час камеральної обробки скріплений клеєм ПВА, краплі якого
виступають нині на склеєних поверхнях.

Цей фрагмент розчину має вигляд близького до прямокутної форми
бруска приблизно 26 см довжини. Права нижня частина кута відбита та
втрачена в давнину, як і частина тиньку посередині, де наявний наскріз-
ний отвір. На жаль, лінії розламів проходять також і по графіті, що значно
ускладнює розбір усіх наявних на його поверхні малюнків та написів.
Ймовірно, цими труднощами в плані роботи можна пояснити той факт,
що Висоцьким була пропущена частина з них.

Під час публікації графіті у 1985 р. Висоцький умовно розділив
площину досліджуваної поверхні тиньку на дві частини. До епіграфічних
пам’яток, розташованих ліворуч, опублікованих під № 299, були вклю-
чені “малюнок кентавра” та молитовний напис Василя5. До епіграфічних
пам’яток, розташованих праворуч та опублікованих під № 300, були до-
лучені молитовний напис невідомого автора, малюнок плетінки та зоб-
раження “боротьби монаха з плоттю” у вигляді чоловіка з мечем у руці6.
У процесі сучасних досліджень мною прийнято рішення дотримуватись
такого умовного поділу та зберегти пропоновану Висоцьким нумерацію.

№ 299.
Як вдалося встановити за результатами сучасних досліджень, на

лівій ділянці фрагмента личкувального розчину знаходиться п’ять різно-
часових графіті, з них один є написом, а чотири – малюнками.

№ 299–1. Напис (мал. 2) розташований у лівій верхній частині, він
складається з чотирьох рядків, два нижні рядки пошкоджені обвалом
тиньку, який знищив кілька літер:
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гпомо | ꙁрабу | своем-ва | сл---
З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст

виглядає таким чином:
Г(оспод)и помози рабу своемꙋ Васил[еви].

Господи, поможи рабу своєму Василеві.
На підставі палеографічних ознак, таких як літера в з нижньою ок-

руглою петлею та верхньою петлею, яка більша за нижню, а також з із
переломом хвоста, р з петлею кутом вперед, час появи цього напису може
бути віднесений до середини – кінця ХІІ ст. У цілому таке датування не
суперечить пропонованим С. Висоцьким хронологічним рамкам появи
опублікованих ним графіті.

№ 299–2. Малюнок (мал. 2) знаходиться у нижній частині компо-
зиції, він є зображенням дещо нахиленого ліворуч чотириконечного
хреста, який має біля кінців прокреслених подвійними замкненими рис-
ками щогли та перекладини невеликі прямокутні відгалуження, виконані
такими ж подвійними рисками. Форма прорізів та ступінь їх пошко-
дження аналогічний прорізам напису, що дозволяє зробити висновок про
виконання малюнка в ХІ–ХІІ ст.

№ 299–3. Пізніше (виділено синім) трохи ліворуч від згаданого
вище малюнка інший автор зобразив коня (мал. 2), причому під час ви-
конання круп коня та задня нога пошкодили хрест, особливо постраждала
права частина перекладини. Контури тіла тварини в цілому передані пра-
вильно, проте хвіст чомусь неприродно дугою вигинається вгору. Сам
малюнок пошкоджений вибоями, тож його верхня частина втрачена.
Проте помітно, що зображення голови коня пошкодило літеру л напису.
Зважаючи на ступінь пошкоджень прорізів малюнка, який практично ана-
логічний прорізам напису, нижня хронологічна межа цього графіті може
бути віднесена до середини ХІІ ст. Верхню ж, найвірогідніше, віднести
до першої третини ХІІІ ст., коли Київ був захоплений військами Батия.

№ 299–4. Ліворуч, на рівні голови згаданого вище малюнка, час-
тково збереглося ще одне зображення коня (мал. 2). Від нього залишився
тільки контур крупа та задньої ноги, а також лінія хвоста, який цього разу
цілком природно опускається донизу. Цей малюнок пошкодив початок
нижнього рядка напису – літеру и. За особливостями розташування та
ступенем пошкодження прорізів цей малюнок датується в межах сере-
дини ХІІ – першої третини ХІІІ ст.

№ 299–5. Востаннє (виділено червоним), у центральній частині зга-
даної ділянки було прокреслене погрудне зображення людини, оберненої
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обличчям до глядача (мал. 2). Дуже детально пророблені риси обличчя –
круглі очі, видовжений ніс, рот та довгі вуса, які виступають за лінію під-
боріддя. На голові людина має конічний шолом, всередині розділений
двома вертикальними рисками. Аналогії подібним шоломам, склепаних
чотирма хрестоподібними накладками з розділеною вертикальною бо-
розною кожною чвертю, виявлені на теренах Руси-України7. Деталі тіла
досить спрощені, лінія шиї плавно переходить у лінію правої руки, під-
нятої вгору; кисть не позначена. Ліва рука не збереглась через вивал
тиньку. Цілком можливо, що автор графіті хотів зобразити людину, яка
була йому знайома. Малюнок пошкодив літери напису: п у першому
рядку, и та р у другому, о та е у третьому, и та л у четвертому. Також були
пошкоджені обидва малюнки коней. Зважаючи на особливості розташу-
вання та ступінь ерозії прорізів, хронологічними рамками появи цього
малюнка є середина ХІІ – перша третина ХІІІ ст.

№ 300.
На лівій ділянці личкувального розчину знаходиться сім різних

графіті, два написи та п’ять малюнків. Як і у першому випадку, розгляд
розпочнеться з тих, які виникли вперше (виділено чорним).

№ 300–1. Напис (мал. 2) розташований у верхній частині, він скла-
дається з двох рядків, хоча очевидним є існування третього рядка, який
не зберігся через вибій:

гпомоꙁрабусвоему|моу8--9щ| ---
З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст

реконструюється таким чином:
Г(оспод)и помози рабу своему Моу[жи]щ[еви].

Господи, поможи рабу своєму Мужищеві.
Доволі прикметним є вживання автором некалендарного антропо-

німу Мужище (від мѫжъ – чоловік, воїн). Приклади подібних імен на -ище
вже траплялися серед графіті, зокрема вони виявлені в Софійському со-
борі – Петрище, Микулинище, Полище, Брячитомище10.
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На підставі палеографічних ознак, таких як літера б з високою пет-
лею, р з маленькою голівкою й вигнутою щоглою, щ з платформою над
рядком час появи цього напису окреслюється останньою чвертю ХІІ ст.

№ 300–2. У правій частині розчину збереглись фрагменти ще од-
ного напису у вигляді літер О, П та Ѧ, за якими помітні залишки ще однієї
літери (мал. 2). Час появи цього графіті визначити складно, адже для па-
леографічного датування відомостей бракує. Щоправда, форма напи-
сання літери о, одна сторона якої пряма замість дуги, зустрічається у
київських епіграфічних пам’ятках першої половини ХІІ ст., тож найвіро-
гідніше, саме цим часом слід датувати напис.

№ 300–3. Трохи нижче обох написів був виконаний малюнок хижої
тварини з родини котячих. Тіло в цілому передано анатомічно правильно,
воно видовжене та тонке, подібно зображенням пардусів на фресках зі
сценами полювання у розписах сходових веж Софійського собору, хоча
вухо тварини занадто велике й більше нагадує вухо собаки. На морді по-
значене око. Тонкий хвіст піднімається вгору. Можливо, існує смисловий
зв’язок між цим малюнком та зображенням коней ліворуч (№ 299–3 та
№ № 300–4), автор якого прагнув передати сцену полювання з псами на
диких коней, хоча впевнено про це говорити складно, оскільки виконані
малюнки, як показують спостереження над формою прорізів та кутом на-
тиску леза різця на личкувальний розчин, різними інструментами та різ-
ними людьми. Утім, ми не можемо виключати й того, що середньовічні
автори графіті могли доповнювати вже виконані на стіні малюнки, утво-
рюючи таким чином сюжетні сцени. За ступенем ерозії прорізів малюнок
можна датувати в межах ХІІ – першої третини ХІІІ ст.

№ 300–4. Перша літера м другого рядка напису № 300–1 пошко-
джена малюнком вертикальної заплетеної стрічки (мал. 2). Це добре по-
мітно за тим фактом, що одна з ліній цієї стрічки зісковзнула у прорізи
щогли літери м, йдучи шляхом найменшого спротиву. Нижня частина ма-
люнка не збереглась, вона знищена обвалом тиньку.

№ 300–5. Трохи нижче тим же автором, як показує форма прорізів
та напрям тиску леза різця на тиньк, виконана аналогічна вертикальна
заплетена стрічка (мал. 2). Ці два малюнки (виділено синім) доцільніше
датувати у межах останньої чверті ХІІ – першої третини XIII ст.

№ 300–6. У правій частині фрагмента знаходиться візерунок, який
утворений подібними до накладеної одна на одну літер М та W (виділено
синім). Зберігся лише початок фігури (мал. 2), закінчення знищене обвалом
тиньку, тому загальну довжину її встановити неможливо. Малюнок
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пошкодив літеру ѧ напису № 300–2. Вірогідними хронологічними рам-
ками появи цього малюнка варто визначити ХІІ – першу третину ХІІІ ст.

№ 300–7. У центрі цієї ділянки фрагмента в останню чергу (виді-
лено червоним) було виконане зображення воїна у профіль. Обличчя лю-
дини опрацьовано досить детально, позначене ліве око, ніс та підборіддя.
На голові воїн має конічний шолом, посередині якого помітні дві верти-
кальні риски. У цілому він подібний тому ж шолому, який зображений
на малюнку чоловіка № 299–5. Руки воїна розведені у боки, у правій він
тримає піднятий вгору меч, яким замахується на те, що тримає в лівій
руці. На жаль, ця частина малюнка знищена обвалом тиньку. Тим не
менш, за збереженими фрагментами можемо визначити, що тут була зоб-
ражена змія – помітний хвіст та частина голови. Схожий малюнок можна
бачити серед графіті Софії Київської, які виявлені у вівтарній частині Ми-
хайлівського приділа11. Порівняно з верхньою частиною тіла, нижня вико-
нана більш схематично, ноги тільки намічені. Малюнок пошкодив літери
у та с верхнього рядка напису (№ 300–1), знищив дві складові іншого на-
пису (№ 300–2) та частково зруйнував зображення собаки (№ 300–3). За
цими особливостями він може бути датований, враховуючи форму про-
різів, у межах останньої чверті ХІІ – першої третини ХІІІ ст. Типологічна
близькість обох зображень воїнів дозволяє припустити, що вони були ви-
дряпані у проїзді Золотих Воріт одним автором.

Отже, сучасні дослідження поверхні фрагмента личкувального роз-
чину Золотих Воріт дозволили розібратись у переплетінні прорізів та
встановити послідовність видряпування тринадцяти написів та малюн-
ків, які є цікавою пам’яткою культури середньовічного Києва.
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11 В.В. Корнієнко, Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Ч. VІ. Приділ
архангела Михаїла, К. 2015, с. 320, 358.


