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Написав я сей малий „Нарис істориі 
мін’іятури“, аби розбудити інтерес до штуки 
серед нашо’і суспільности. Новозаснований ми
трополитом Гр. А. Шептицким „Національний 
Музей" в монументальною фондациею до ве
ликого д’іла сотвореня істориі нашоі штуки, 
яка дасть образ культурного доробку стол'іть 
нашоі наций Та ще богато памятників роз- 
сипаних по закутках Галичини гине в поросі 
церков замість опинити ся в Національнім 
Музею, а треба зрозуміти, що кождий памя
тник може мати вагу для істориі нашоі шту 
ки, яку щойно тод'і буде можна написати, як 
буде зібраний увесь материал.

Крім сего почуваю ся до милого обовяз- 
ку подяки ВП. Радникови Двору Др. Карабач- 
кови, директорови ц. к. надвірноі бібліотеки, 
що позволив мен’і працювати та здійняти 
знимки з мініятур до спеціяльно'і студи’і над 
Стефаном з Сучави — в часі ферий, як бі- 
бл’іотека була зачинена, а на инший час не 
дозвэляе мені мое заняте учителя в Гімнази'і.

Проф. Ян Болоз Антоневич зволить прий- 
мати від бувшого ученика вислів щироі вдяч- 
ности за ініцятиву і замиловане до сеі науки, 
яке розбудив у мен'і своіми вйкладами і вка- 
зівками, повними глибокою розуміння штуки.

АВТОР.
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3 приводу Евхаристийного конГресу уря- 
джено з рамени комітету за підмогою радни- 
ка Двора Карабачка, директора надвірноі бі- 
бл'іотеки, через оден тиждень виставу старин- 
них штихів, друків і рукописий, украшених 
мініятурами, яких велике число пос'ідае цісар- 
ська надвірна бібліотека у Відні. Але що ви- 
става тревала тільки короткий час, то не ви- 
готовлено катальоі'у, тому в нашім звіт'і мо- 
жуть лучити ся дрібні неточности, за які 
прошу прощеня у шан. читачів. Завдяки по- 
передній прац'і в тій области підчас посл'ід- 
дних ферий у Відні, зможу на стілько зорен- 
тувати ся у виставлених рукописях, аби по
дати хоч короткий огляд сеі першорядноі об
ласти християнськоі штуки, що була основою 
і жерелом християнськоі іконоГрафіі ща сході, 
а від него вийшла уся штука західна.

Поминаючи специяльний огляд штихів 
скажемо тілько, що они ілюструють або рел'і- 
і*ійні торжества, або портрети заслужених о- 
сіб, або історичні сучасні подГі та зображу- 
ють пануючих з австрийського Дому — крім 
поміщеня в теках, много іх порозвішувано по
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стінах виставовоі сал’і. Крім того в чотирох 
пультах виставлено автоі'рафи славних музи- 
ків, між якими крім автоГрафів N10. Ріссіпі 
(1728—1800) і М. Ьиі§і СЬегиЫпі (1760—1842) 
звертали увагу автоі'рафи: В. Амадея Мозарта 
(1756—1791) „Аѵе ѵегит согриз", Фр. Шу
берта (1797—1828) „Тапііит ег"о“ і Йогана 
М. Гайдна (1737—1806) „2шп Ьеііі^еп 8е§еп“ 
— всьо хори на 4 голоси з інструмен- 
тацивю.

Перейдемо до специального огляду мі- 
ніятур в рукописях від часів старохристиян- 
ськоі доби аж до XVIII. ст., подаючи вкінци 
замітнійші друки від часів Гуттенберга.

Кодекси ілюміновані мінітурами (малими 
ілюстрациями) та украшѳні орнаментом сяга- 
ють ще старинних часів, бо було модою бо- 
гатих женщин мати ілюстровані письма, як 
приміром кодекс Діоскуріда, оден з найстар- 
ших захованих у віденській бібліотеці, писа
ний около 500 р. для Юліяни Ані'циГ, внучки 
сенатора і Пляцидиі, внучки Валвнтияна III. 
Такі письма були украшувані малими ілюстра
циями, що в засад! нераз держали ся змісту 
книжки, під зглядом техніки в контурованю 
золотими лініями зближені до емалі, одначе 
не мали тенденциі осліплювати очи мальов- 
ничістю красок, як мозаіки — але виникли 
з потреби висших верстов, аби узмисловити 
духове внутрішне артистичне жите читача в
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звязи з текстом. Того рода кодекса з міні'я- 
турами е „Іл'іяда" з бібл. Амброжіяна в Медио- 
лян’і і ГеорГіки та „Енейда" ВерГіл’ія з Вати- 
канськоі бібліотеки ч. 1899., оба з IV. сто- 
л'ітя.

При великих кодексах христольоіічного 
змісту грае ролю момент остентациі і блеску, 
доказом чого се, що в VI—VIII. ст. мальова- 
но і'х золотими буквами на пурпуровім пер- 
і'аміні. А виконувано і'х робом трохи ремісни- 
чим, коли е доказ на замовлене у одного е- 
пископа з Ефезу на 50 кодексів для східних 
церков, тому іллюмінували таку книжку інколи 
2 й 3 артисти. Що до форми то такі мінія- 
турні зображеня бувають або на ротулях 
(ротуля Ісуса Навина) себто на поясах забез- 
печених на кінці двома валочками, або ко- 
декси (книги) з перГаміну або з папірусу зло- 
жені, оправлені в скіру, або пері'амін.

I.

Віденсъка „Генезіс“ і кодекс Діоскуріда.

Найстаршим кодексом віденськоі цісар- 
ськоі бібліотеки уважаетъ ся „Г е н е з і с“ 
сой. §гаес. №о 30., що складае ся з 24 пер- 
Раміиових листків фоліо писаних золотим і 
срібним письмом на пурпуровім перГаміні. 
На кождій сторон! під текстом е мініятура в 
однім, або двох рядках під собою. Набув іі
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до віденсько! бібліотеки Авджелльо Бусбеке 
в 1562. р. в Константинополь

Сим кодексом займали ся вс! історики 
штуки, означуючи ріжно час его повстаня. 
Знаменитый росийський дослідниквізантийськоі 
штуки, Кондаков кладе его повстанв на ко
нецъ V., або на початок VI. ст., Гартель в 
сво'ій налеоГрафічній студи! на V. вік, але по 
довгім ваганю згодив ся на твердженв по- 
мершого професора штуки университету у Ві- 
дні, Вікгофа, що видав сю рукопись — на 
III. вік. Як би так було, то віденська Генезіс 
була би найбільшим памятником того часу і 
не мала би собі рівного в християнській шту- 
ц! під зглядом ваги і значіня. Але з одно! 
стороны захитуе сю гіпотезу подібність іі до 
кодекса Космаса Індікоплевста з VI. ст. у 
Ватикан!, з друго! сторони Кондаков видитъ 
схожість II з бібліею Коттонською з V. до 
VI. в Брітіш-Музею в Льондоні. Богацтво 
зовнішне, золоте і срібне письмо на пурпуро- 
вім і'рунті промовляють за пізнійшим часом, 
а крім сего зображеве сцен носить характер 
епізодичний, ці'ла Генезіс ніби розсипана на 
малі новелькові сцени, що становлять одну 
цілість - се обяв творчости по добі велико! 
монументально! штуки, що припадав на час 
від I—VI. стол’ітя за Юстиніяна. Отже се все 
промовляло би за VI. столітем.

Так ми перейдемо бодай зміст поодино-
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ких мініятур сего найбільшого християнського 
античного кодекса, аби зрозуміти спосіб і ха
рактер сего іллюстрованя. Кожда мін’іятура 
склада? ся або з одно! сцени, або з кількох 
сцен, де виступають ті самі д'іеві лиця:

Гріх Прародичів(1 —2): 1. Гріх 
Адама і Еви (3 сцени). 2. Вигнане з раю (2 
сцени). Убийство Авеля Каіном пропущено, 
потім чотири сцени з житя Ноя 
(3—6). 3. Потоп (1 сцена). 4. Вихід з ковчега 
і жертва Ноя (2 сцени). 5. Боже благословен? 
і установлен? райдуги. 6. Ной впитий вином 
і сини (3 сцени).

Відтак сл’іду? ряд картин епізо- 
дичних з житя Авраама перерваних 
істориею Льота (7—8): 7. Визвілл? Льота і 
стріча з Мельхизедеком (2 рядки по 2 сцени). 
8. Сонна візия Авраама і розмова з Богом (2 
рядки по 2 сцени).

Епізодиз житя Льота відпові- 
дно до тексту (9 — 10): 9. Ангели будять Льота 
і випроваджують его. Спален? Содоми (2 рядки 
по 2 сцени). 10. Льот і его доньки на горі Си- 
гори (3 сцени).

Опісля знов епізоди з житя А- 
в р а а м а з пропущенем жертви Ізаака 
(11—14): 11. Благословенство Боже за жерт- 
вован? Ізаака і поселен? Авраама (3 сцени). 
12 Авраам висилае слугу до Мезопотаміі в 
ціли посватана сина (2 рядки по 2 сцени). 13.
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Стріча Ревеки зі слугою край жерела, що 
зображѳне персон'іфікациею (2. сцепи). 14. 0- 
бручини Ревеки слугою і поворот до дому (2. 
рядки, другий в 2. сценах).

Епізод з житя синів Ізаака 
(16—17): 15. Відступлене первенства Яковови 
Ізааком (2 рядки, другий в 2 сценах). 16. Ізаак 
переселюе ся до Герар під царя Филистинів 
(2. рядки, другий в 2. сценах). 17. Епізод бла- 
гословенства сл'іпого Ізаака (2. рядки, другий 
в 3. сценах). Сон Якова пропущено.

18. Служба Якова у Лавана 
за Рахіль (2. рядки по 2. сцен!). 19. Сварка Я- 
кова з Лаваном о Рахіль (3. сцени). 20. Реві- 
зия Рахілі Лаваном і погоня его (2. сцени).

Поворот Якова до вітчини 
в Мезопотамі'і (21—28): 21. Страх 
Якова перед Ісавом підчас повороту (2 сцени). 
22. Посилка з череди Якова Ісавови. 23. Пе- 
рехід Якова через ріку Ябок і борба з анге
лом (2 сцени). 24. Благословенство ангела Я- 
ковови (2 рядки, перший в 2 сценах). Стріча 
Якова з Ісавом пропущена. 25. Пригоди Якова 
в Сухем в Канаан!. 26. Бог взивае Якова до 
втечі і прибуте его до Бетель (2 рядки по 2 
сцен!'). 27. Смерть Дебори і Рахілі та іх по- 
гріб (2 рядки по 2 сцен!). 28. Смерть Ізаака
1 его похорон, поселене в Канаан (2 рядки по
2 сцен!').
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Істория Иосифа (29—36): 29. Сон 
Иосифа про поклін снопів его снопови (2 сце
пи). 30. Сон Иосифа про поклін сонця, місяця 
й зьвізд (2 сцени). 31. Батько посилав Иосифа 
до братів і его подорож з ангелом (2 рядки, 
перший в 2 сценах). Сцена продажі Иосифа 
пропущена. 32. Йосиф у Потіфара (2 сцени).
33. Крик жінки Потіфара і іі скарга (2 сцени),
34. Йосиф з вязниці" з винарем і пекарем, ви- 
яснюе іх зовні намальований іх сон (2 сцени).
35. Сповнене віщованя Йосифа (2 сцени). 36. 
Сон Фараона про с'ім коров і с’ім колосків і 
відгадка Йосифа (2 сцени). 37. Йосиф достой- 
ником в Сгипті (2 сцени).

Йосиф і братяв 6 г и п т I (37 — 
48): 37. Задержане Симона як заручника Йо- 
сифом і плач его (2 сцени). 38. Нахідка гро
ший в оброці і оповідане Якову (2 сцени). 
39. Рубен дае батькови синів як заручників 
і знов нахідка гроший (2 сцени). 40. Рубен 
заручуе поворот Венямина батькови. 41. Юда 
з Венямином заручуе батькови. 42. Відвезене 
найдених гроший і Венямина (2 сцени). 43. 
Приведене братів до дому Йосифа і пригото- 
ване до бенкету (2 сцени). 44. Завернене бра
тів ізза чаші і благане Юди. Снізнане Йосифа 
з братами пропущено. 45. Спроваджеве синів 
Йосифа до Якова і благословенство его (2 
сцени). 46. Покликане синів своі'х до благо- 
словенства Яковом. 47. Благословенство Я-
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нова і его заповіт. 48. Смерть Якова при 
Иосифі і похорон его в Сгипті (2 оцени).

Вже з самого змісту банимо, як артист 
понимав свою задачу, бго мініятура не злила 
ся ще з текстом, нераз він відступае, або до- 
повняе текст додатками з домашнего житя, 
вераз додае від себе, а нераз приміюючись 
до тексту повтаряе попередну сцену, як еііік. 
Як що перейдемо по черз'і всі сцени, ударяв 
нас епізодичний характер і'х, они закрашені 
льокальним елементом, дрібничкові, з жанро- 
вими прикрасами, реаліетичні картини малих 
подій з пропущенем більпіих — скрізь висту- 
пае л і р и к а без грози, звідси пропущене 
всіх потрясаючих сцен, як убийство Авеля, 
жертвоване Ізаака, розпука Якова по продаж! 
Иосифа, спізнане Иосифа з братами. Артист 
вибирав іділлічні моменти і они виходять 
найкрасше ; навпаки, як відважить ся змалю- 
вати сумну подію, то зображене переходить 
в карикатуру тому, що артист змальовуе пе
чаль тільки нагальними рухами (смерть Де- 
бори). Щѳ найкрасше виходять сумні сцени 
там, де печаль представлена яко плач осіб 
закриваючих собі обличе (смерть Ізаака, Льот 
вті'каючий з Содоми по остовпіню жінки).

Одначе всі ті міні'ятури мають к л я си
ни и й характер в рисунку, живій компо- 
зици'і і техні'ц'і, а найяркійше зясовув ся він 
у персоніфікациях жерела, міеяця і сонця
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Оцени мальовано без згляду на символіку. 
усталену в іконоі'рафіі, аби тільки захопити 
око мальовничістю зображеня, звідси ся 
живість гуртів і трактоване краевиду пригадуе 
фрески в Помпеі. Кондаков бачить у сцен! 
Льот і доньки, Ной і сини — клясичний реа- 
лі'зм, крім сего детайлі техніки споріднені з 
ватиканською рукописю ВерНлія, — обриси 
рук і ніг нераз рознлавні, чим затронуто мо
мент перспектити; сильний рисунок чорних 
контурів на складках, чорне волосе і виразисті 
брови, що зникають у візантийській мін'іятурі, 
карнация після погляду історика християнсько'і 
штуки, Кравса — зовс'ім помпеянська надав 
сій рукописи замітнѳ пятно клясично'і штуки.

А всеж таки е рис, що зближае сей най- 
старший памятник християнського малярства 
довізантийськоі штуки а се: малі сьві- 
тляні плямки на чолі, обличях і бородах, на 
тій основі бачить Кондаков в віденській Ге- 
незіс перехід до візантийсько'і штуки, підмічу- 
юни схожість 11 і в костюмах. Крім сего 
краевид передовс’ім гірський та зображепе мі- 
ста в форм! муру обведеного довкола кількох 
домів, зхопленого з лету птаха пригадають 
візантийські мініятури,

Байдужий для означѳня стилю буде кля- 
сичний відгомін в архітектурі в палатах По- 
тіфара і Фараона, де виступае архітрав на 
сохах, а в палат'і Мельхизека лук спочивае

+ 43
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спнятий відразу на сохах (колюмнах), клясич- 
ний і міст на ріц'і Ядок, спнятий з округлих 
луків — бо артиста окружала ще скізь кля- 
сична стара архітектура. Тимбілыпе не рішае 
она що побіч сего виступае дах кон'ічний і 
стіжковатий на баштах і наметах, хоч інколи 
нутро малюе ся без даху для показана, що 
дів ся в середин! (вязниця Йосифа); а звірята 
передовс'ім північні дуже вірно зображені, де
рева ріжнородні тракторанем галузя і листя 
ліжка і стілці на точених ніжках інколи спня- 
тих на хрест, з подушкою та підставою під 
ноги, коли на них сі’дае патриарх старо- 
завітний.

Але велика ріжниця в викінченю і пони
маніе рисунку в поодиноких циклях тих мі • 
ні'ятур була причиною догадки, що они не в 
твором одного артиста. Хоч Кондаков пере
чить сему, бачучи ріжницю у викіяченю в 
більшій або меншій старанности артиста, Вік- 
гоф начислив аж пять артистів, перший — мі- 
ніятурист (1—8 м), другий кольорист (11—16) 
і трох іллюзионі'стів, найкрасший, що малював 
від 29—36 картини.

Іллюзионісти сі накладали тони красок 
відповідні дійсности так, що они зливають ся 
в форми тіл не на мальовил'і, а в баченю ока. 
В сей спосіб порушув Вікгоф найстарший па
мятник злудноі штуки, обчисленоі на відтво- 
рене дійсности, яко перший обяв велико! іта-
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лійськоі штуки, що підняла і довела до арти- 
зму проблем перспективы.

Другий старинный кодекс з початку 
VI. ст. у віденській бібліотец'і, се твір про ро- 
стини лікаря Діоскуріда, жертвований 
Юлі'янІ Аніциі, що фундувала один костел 
у Равенні, Змальовано там много мін'іятур зі 
зображенями ростин, хрущів, птахів і зьвірят, 
на основі обсерваци! з природи.

Але найважні'йші для історика штуки е 
пять карт знаменито ілюмінованих алві*орич- 
ними постатями. Одна представляв Діоскуріда, 
якому Геврезіс в золотій туніці, в червонім 
плащі подав мандрагору в формі лісочки (се 
ростина лічнича на скаженину), у ніг гавкав 
пес зображений для зрозуміня алвГориі.

На заголовній карт! змальована сама Ані- 
ция між Фронесіс (узмисловленвм мудрости) і 
Медальопсихівю (щедростю), а і'еній знаня 
подав іи книгу, під ногами клячить по візан- 
тийськи обвинута „Евхаристиятехнон". Сі по- 
стати представляютъ грецкі клясичні форми, 
як відгомін велико! грецькоі штуки.

Після Кондакова виступав в тім кодекс! 
новый стиль візантийський в орнамент!, впро- 
ваджуючи мотиви споріднені з мозаі'ками 
Тессальон'іки і ГаГія Софія, де в складових 
кістках виступав та сама окраса хрестиків і 
веселкових поясів, та мініятури се! рукописи 
близщі до диптихів і клясичних моза'ік, як до 
візантийських.
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II.

Характер візантийськоі культуры г штуки. — 
Візантийські і коптийські кодексы.

Після погляду ШпрінГера шгука ц'ілого 
старинного сьвіта VI--VII. ст. мимо льокаль- 
них нісансів в однородна на сході і заход!, 
хоч много проявляв за тим, що Схід дав За- 
ходови. Але з часом витворюв ся на Сход! 
величаве ці’люще жерело штуки Для ц’ілого 
християнського сьвіта у Византи!, де процьві- 
тала тоді’шна найвисша культура яко! проміня 
сягали нетільки півночи і заходу Европи, але 
і в глубину Ази! аж до Китаю і Япані!, від- 
бившись опісля в декоративній штуц! східних 
народів, що тепер стала неосяжним ідеалом 
для Европи ізза свое! оригинальности.

А була та візантийська культура ве
личава блеском, горда столі'тями праці, боже
ственна своею пестрою пишнотою, і хоч зим- 
па як статуя, неприступна, але імпонуюча 
сво’ім сяввом, сотворена для усмиреня товпи 
ріжно! крови і раси — сполучувала в собі вс! 
напрями і витворювала якийсь таемний, ча- 
рівний сьвіт надлюдських постатий, подвиж- 
ників великих ідей, повних поваги і суворо- 
сти над людьми і самим собою. Перед очима 
людства пересували ся постати, обсипані від 
стіп до голов золотом і самоцьвітами, а худі 
і суворі, півбоги з зимним обличем, як би
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несьвідомі сего блеску, без іскри радости зі 
свого маестату, з одиноким виразом імпону- 
ючо! поваги людям смертельного сьвіта, що# 
живе в зачарованіи колес! дрібниць і дріб- 
ничкових радостий.

Християнська духовість і східна аскеза 
додавала то! суворости до унадаючого роз- 
цьвіту римського цісарства, римський півбог 
поганьсько! юрби перемінив ся у східного де- 
спота-ц'ісаря з поважним виразом сьвятости 
помазанника Вожого. Цісар візантийський — 
то пан сьвіта, намістник христовий; як забря- 
щав оружем, дрожали народи сходу і півночи, 
а затрусув хрестом, спадали образи зі стін 
промінистих сьвятинь візантийських. Сидів в 
абсид! свого хризотріклі'ніона за срібними 
кратами в золот! і пурпурі — а як відчинили 
ся срібні врата царські, народ падав ниць на 
вид володітеля народів і совісти одиниць. 
Ступав в пурпурі, ясні'в від золота, перлів і 
самоцьвітів цісар, але в руці тримав мішочок 
попелу на знак ниодети, — а тоді его постать 
мовила: отсе візантийська культура!

Побіч зовнішного блеску глубокий сму- 
ток бутя, надмірна аскеза, суворе пятно схід- 
ноі туги обіймали душу сего сьвіта. Над ним 
неначе висіла якась гроза і неспокій душі — 
поза кулі'сами тріклініона проливалась кров 
цісарів, падали порфірородні від отрути, па- 
латні революци! стручували богів з педеста- 

2
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лю. Що один впав, другий вступав до МѳТав- 
ри і знов приймав послів на високім престол! 
з таким самим виразом грози і маестату, 
знов підносив ся престол, знову ревіли золо- 
ті льви і співали птахи на золотих деревах 
побіч престола — і знов дрожав двір, дрожав 
посол варварського народу, дрожав цілий 
сьвіт. Так минали столітя!

Минали столітя, алѳ животність народу 
вичерпувала ся, трупішіли сили суспільности 
о сьвітлій, але перестарілій культурі, слабли 
груди войовників ці'сарських — а дикі народи 
мимо страху перед маестатом, спонукані жи- 
вотністю і заманені мамоною блеску напира
ли щораз дужше. Не вистарчав сам маестат 
ц'ісарства, сама повага і гордість високоі куль- 
тури — треба було т’іла, сильних мязів і мо- 
гучо'і груди! На хвилю удари на'івних варварів 
відвертав розум і вираховане старого 1 река, 
що станув на вершку інтеллектуального роз- 
вою; інтриі'а і зручна дипльоматия візантий- 
ська гнала сліпі, дитинні орди на себе до бор
би, а ц'ісарство ставало як судия народів у і'х 
пересправі. Але не на довго здержав прему- 
дрий старець сильного молодца о нагальних 
пристрастях — і тоді виступала ласка, ся ла
ска упадаючого маестату, що приймае з ко
нечности в свою палату противні собі, дикі 
елементи тому, що не мае сили ім оперти ся. 
Принимало тоді чужі племена в границ! сво- 
е'і держави, накидувано на них сітку бюро.
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кратично-централістичних урядів, уставленоіх 
в ряд сво'іх войовників, помішано Іх зі щораз 
новими живлами для зрівноважѳня супереч- 
них собі пристрастий, а кермовано ними сво- 
ім старим інтеллектом. раз набутим віковою 
культурою до оборони перед новими ордами. 
I знов минали столітя — а ц'ісар вічно сиді'в 
в маестаті, в золот’і і пурпурі з суво 
рим виразом обличи на золотокованім пре
стол! !

Якуж могла витворити штуку та су- 
спільність, той коні'льомерат ріжних елемен- 
тів з худощавим півбогом на чолі в окруже- 
ню свого двора, що сияв промівистим сяевом 
східного блеску? Індивідуальнѳ відчуте і інвен- 
цию форм стісняв припис, що намагав ся зу- 
жити штуку до піднесеня маестату держави і 
двора в очах юрби; стару склонність Греків 
до фіГурного зображеия придавив східний 
блеск пишноти, плястику клясичного сьвіта 
заступила буйна орнаментика варварів, красу 
повноти житевоі знівечила ідея аскези і ни- 
щети сьвіта сего.

Простора сьвятиня, грецькою льоГікою 
обдумана конструкция зі ст'інами сяючими 
мозаікою, опромінена блеском сьвітла і кан- 
делябрів була найчистійшим виразом того 
сьвіта; на мозаіках виступили довгі, вихудлі 
типи о суворім виразі обличи, з широко о- 
твореними, великими очима, довгим носом,
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захмареним чолом в од'іню ясні'ючім від бле
ску, завс’ігди в імпонуючій стоячій поз!, або 
сидячій на престол! з поетатями повзаючими 
до ніг, або окружаючими стоячки постать 
центральну.

В моза'іц! закамені’ла культура імпоную- 
ча юрбі, з не! промовляла до людий зовн'іш- 
на сьвітлість небес і ц’ісарського двора; атже 
та мозаіка вироблювана в робітнях великих 
інтеллектуальних середовищ нераз на замов- 
лене, не вимагала конче підйому духа і ожив
лена мисли, як витвір білыпе техн'ічного ха
рактеру — треба було тільки зовнішно! сьвіт- 
лости, двірського фонду, хвилевого поводженя, 
а творили сьвітлі твори і перетревали столі- 
тя, вс! хвил! упадку і потрясеня і завс'ігди 
були ясні і блискучі. А коли вдарила филя 
східного семіцького духа, що ненавиділа ста
туй людско! постати і змила вс! фіг'урні зоб- 
раженя зі сті'н церков бурею образобурства 
царским указом від 723—786 р. — поникла 
різьба, ст'інопись уступила на другий план,, 
майже ціла монументальна штука зясувала 
ся в моза'іц! і прибрала консервативний ха
рактер.

Одна тільки область штуки, що сто'іть 
на пограничю артистично! концепци! і техн'і- 
чно! спосібности йде осібним руслом і роз- 
виваеть ся в міру поступу духа — то мі- 
ніятура. Мініятури, сі кольорові рисунки
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манускриптів від IV. столітя до упадку цісар- 
ства, в підставою науки штуки візантийсько’і 
— каже Кондаков (Нізіоіге Гагі Ьугапііп. 
сопзісіёгё ргіпсіраішепі сіапз Іез тіпіаіигез 
Рагіз 1891. I. 27. ст.). I справді, она творить 
майже безпроривний ряд творів свого рода, 
она подав композиций на ріжні теми, творячи 
взірц’і для" монументального малярства, бо 
увесь зміст гадок та ідей, що виринали в 
тодішній сфері духа, найшов найперше в ній 
свою інтерпретацию і зовн’ішний вигляд. В 
ній шукав охорони в добі образобурства пере- 
слідувана правовірність, в ній розцьвітав ре- 
л’іГійний ентузиязм, в ній виливав ся душа 
артистично! творчости арийськоі раси. Тут вте
кла решта інвенциі, субвктивізму, свобода ін- 
дивідуал’ізму, о скільки сих елвментів остави
ла творцям суспільність, обнята в карби ре- 
л’іГійно-державного суціленя. Міні'ятура замкне- 
на перед очима юрби, не підлягала контрол! 
держави, могла розвивати ся свобідно, супро- 
ти сього в ній можна бачити всі фази роз- 
вою візантийсько’і штуки. I в сім власне іро- 
нія візантийсько'і штуки, що власне в сій о- 
бласти, що сто'іть на пограничю рукод'ільних 
виробів — „було вдине схоронище для воль- 
них людий, що бачать в штуц’і щось иншого, 
як продукт рукоділя". Тому то в ній бачимо 
се правильно фильованв артистичного Генія, 
котрого лін'ія підносить ся в гору, доходить
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вершка, розвивае композици’і з найбільшою 
прецизиею духового виразу, а потім хилить 
ся до упадку, заховуючи до кінця зовні'шну 
пишноту, що обявляв ся в лискучій техніц! 
подібній до емалі. Маемо цілий ряд біблій, 
гомілій, акафістів, псалтирів, евангелій запов- 
нених ілюстрациями, на яких можемо сл'іди- 
ти ріжні фази розвитку і упадку штуки в 
краях, які обняла візантийська культура.

Що більше — як що зіставимо ряд 
композиций візантийських кодексів з памят
никами старохристиянсько! штуки, маемо без- 
проривний перегляд розвитку християнсько! 
штуки — показуе ся, що мініятура взяла на 
себе ці'лу задачу візантийсько! штуки крім ар- 
хіктетури, що розвязала проблем сполуки цен
трально! будови з льонГітудінальною базилі- 
кою. Мініятура візантийська — се посередни- 
ця, осередний ступінь межи старохристиянь- 
скою штукою а вчасною добою новочасного 
християньского малярства.

Після Кондакова розріжняе ся дві епохи 
візантийсько! мініятури: е п о х а золота, або 
клясична від IV —VII ст. і е п о х а від- 
р о д ж е н я за македоньско! династи! (867 — 
1057).

Клясична епоха д'ілить ся на дві доби . 
античну, або ранновізантийську і золоту. Ви- 
твором антично! доби являють ся слі- 
дуючі твори: ХроноГраф з 354. року, два
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фраі'менти з Сан Гален і Берна в Швайца- 
риі (виданий в Берліні Стршиі'овским проф. 
істориі штуки від. унів.) I л ’і я д а з Міляно 
(видана фільольоГом Анджеллім Майом 1829). 
ВерГіліева Е н е й д а з Ватикану (видана за
ходом Льва ХІП). Віденеька Г е н е з і е 
(видана пок. проф. істориі штуки у Відн’і Вік- 
гофом). Котонська б і б л і я з Льондону 
(впасти спалена 1731 р.) і Р о т у л я I с у с а 
Навина з Ватикану. Золота доба візантийськоі 
мін’іятири з VI ст. видала слідуючі твори . 
Кодекс Діоскуріда з віденськоі надвір- 
ноі бібліотеки, Кодекс Космаса Інді- 
коплевстаз Ватикану, сирийське еванге
ліе Р а в у л и з Лявренціяна у Фльоренциі і 
грецьке евангеліе з Россано в Апуліі над 
тарентийським заливом з монаст. Василиян, дѳ 
до XV ст. було грецьке богослужене.

Вершком творчости сеі епохи являе ся 
власне сей Кодекс Россанський, найдений 
Гебгардом і Гарнаком, текст ревізйі александ- 
рийськиі писаний сріблом на пурпуровім пер- 
і'аміні в Александриі або в горішнім бгипті 
мае 18 зображень в житя Ісуса Христа і 40 
пророків, між ними славну евхаристию апо- 
столів. Під кождим зображенем схоплюючим 
момент з житя Христа вистунае по 4 проро
ки з піднятими пальцями як би хор поясню- 
ючий значіне сцени. Енері'ія, сила дар ком- 
позициі ставляють его на нершім місци між
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композициями все християнськоі штуки, а 
рухливість, гнучкість і психольоі'ічна глибина 
роблять 3 него Аіша шаіег знаменного іта- 
лійского малярства.

3 того часу маемо у віденській надвір- 
ній біліотецТ побіч двох описаних нами ко- 
дексів першо’і міри ще два евангелія, виста- 
влені на виставі побіч Генезіс в однім пульті. 
Они писані золотом на пурпуровім перг'аміні 
без н’іяких мініятур, що одно: латинське е- 
вангеліе Марка і Луки з VI ст з монастиря 
8ап Оіоѵаппі йі СагЬопагав Неаіюлі, жертво- 
ване Каролеви VI в 1718 р., Сой. 1235, а дру
ге, грецький кодекс, Перікопі'і з евангеліи при- 
значені до читана на Службі Божій з IX. с. 
Сой. еиррі. §гаес №. 12.

Розвій се'і препишно’і штуки перервала 
буря образобурства від 727—842 р. 
у Візантиі, на основі цісарського указу заказа
но зовс'ім творити образи під впливом жидів- 
ських і арабіьких, загалом семіцьких течій, що 
дібрали ся до вершків візантийськоі імпериі, 
заборонено зображувати людські постати в 
штуці як вираз Бога і сьвятих. Вправді арий- 
ське замилуване до фііурно'і штуки шукало 
собі виходу в зображуваню і'х в мінія.турі по 
монастирях, але не могучи выступити перед 
сьвітом з новими інвенциями, зачинае і там 
штука камен'іти, образобурство не знишило і'і, 
але унігнало Гі в декоративный на-
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прям, близький іелямови. Кондаков висло- 
ВЛЮ6 погляд, що іконоборц'і противили ея ново
му стилеви і спричинили насл'ідуване антично! 
манври з VI—VII. ст., але й та манера усту
пила перед манерою візантийською з IX. ст. 
Та штука о декоративнім характер! під впли- 
вом ориентальним творить специально візан- 
тийський стиль, навіть про приверненю чести 
образам мимо давно! традициі новий напрям 
заволодів у штуці, що спричинив уступлено 
плястичного елементу. I хоч в XI —XII стол'ітю 
знов творить ся монументальне малярство і 
пластика, але й тут людска постать уступав 
за декоративну тенденцию. Вправді персоні- 
фікаци'і і настроі пригадують античні постати, 
але брак ім ясности, іх рухи непевні, обриси 
складок тілько в части правдиві — бо они 
не рисовані з природи, але з взірц'ів, а де 
виступае оригинальна праця, там артист від- 
ступае від античних традиций.

Настав т. з. епоха відродженя, або з о- 
лота доба македонськоі дина- 
ст и! (867—1057), що від впливом зросту по- 
літичних 1 социяльних відносин дала штуці 
нові задачі, які сповнено блискучою техні- 
кою, але штука стала блискуча техн'ікою, та 
не глибока творчостю. Творить ся специяль- 
ний візантийський тип постати і обличи, іко- 
-ноГрафія грішить его незмінніетю, навіть ком- 
позициі раз утворені усталюють ся — поступ
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зазначуе ся в щораз красшім виконаню тих 
самих сюжетів і постатий, тому ся штука не 
мае характеру індивідуальноі творчости, а 
тільки носить імя одного стилю се! або то'і ро
бота. 3 того часу маемо в мініятурнім маляр- 
стві цілий ряд кодексів: псалтирів, гоміл'ій, 
монольоі'ій, бібл’ій і евангелій. Найславнійші 
слі'дуючі: парижський п с а л т и р Каѣ. ВіЫ. 
№. 139, ватиканський кор. швецко! Христини 
Кг. 1, медиолянський АшЬго§. №. 54, синай- 
ський №. 61; г о м і л і і св. Григория з На- 
зіянс парижські №1. ВіЫ. сод. §гаес. Кг. 510 
виконані для Василя Македонського (880—885); 
менольоГій Василя II. (976 — 1025.}; 
Октатевх ватиканський №. 746; 
б і б л I я Ватопеді на Атос №. 1. з XI. 
ст.; з евангелій найславніише париж- 
с ь к е Ыаі. ВіЫ. №. 74. з XI. ст., що мае 350 
мініятур в текст!, від якого походить сла- 
вянське евангеліе церкви св. Покрови в Ели- 
савеград! на Украі'н! з XIV. ст., а від сего 
евангеліе бібл. львівського у- 
н'іверситета №. 3. з початку XVII. ст. 
з 353 мініятурамй, мальоване Стефаном зі 
Сучави для митрополита Кримковича для мо- 
настиря Драгомирни на Буковині.

На виставі у Відні виставлено грецьке 
Евангеліе, пері^амінову рукопись з XII. ст. 
Сой, §г. №. 128 зі зображенями евангелистів 
без символів на тлі архітектури — они повні
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виразу з великими очима у звичаивій позі 
писаня, або натхненя о золотих контурах в 
складках одежі. Заставки отворені, типового 
візантийського орнаменту, зложеного з плете- 
них колі’с сполучених двома рядами квадратів 
з вписаними сині'ми, черв сними і зеленими 
стилі'зованими листками на золотім тлі. По- 
дібний орнамент маемо після публ'ікациі Ста
сова (табл. СХХѴ) у візантийськім евангелію 
национально! бібл’іотеки в Парижі з р. 1064 
і в Евангелію петербурськоі публично! царсько'і 
бібл’іотеки №. 72.

3 трохи пізн’ійшого часу виставлено коп- 
тийський Синаксарій з р. 1360 на пер. №. 9, 
де виступае замітний для коптийських еван
гелій хрест на ц’іле фоліо (як в евангелію 
з XIV. ст. В Брітіш-Музею Ьопй. Е(ііі №. 
5995, після Стасова табл. СХХХѴІІ). Сей хрест 
грецькоі форми вложений в жовтих, зелених 
і білих сплетів обнятих в темно-червону обра- 
мівку. Коптийські іллюстровані кодекси висту- 
пають від V ст. (Еванг. Марка в Римі №?. 42 
4° перГам.) з відповідним звіринним орнамен
том по полях рукописи в вид! голубів, риб та 
фіі'ур; та в XII. ст. творить ся заставка зі 
сплетів, а в XIV. крім птахів виступае за
ставка з вписаними хрестами.

У другім віденськім евангелію коптий- 
ськім 3 XV. ст. Сой. аеііор Иг. 25 виступають 
мін’іятури рубоі роботи візантийськоі здичілоі
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■штуки. Розпятіе на голові Адама поміж Іва- 
ном і Маривю вмальоване дерѳвляними поста - 
тями жовтою, синою і зеленою краскою о 
овальних обличях з великими очима.

III.

(Упадок візантийсъкоі кулътури і штуки. — Ві- 
зантия а Русъ-Украіна. — Славянсъкі кодексы. 
— Значінв орнаменту. — Задача історика у- 

краінсъкоі штуки).
Обговорені нами коптийські кодекса при

падаютъ на час аі'оніі знаменито! кулътури. 
Пятий акт велико! траГеди! упадку Царгоро
да відограв ся по великій руі'іп, яку лишила 
пожежа з руки варварського Заходу на дороз'і 
до сьвятого брусалима. Несповна шістьдесять 
л’іт (1204—12617 пожарів, убийств, рабунків, 
контрибуций, обдирства сьвятостий штуки з 
палат, монастирів навіть зі св. Софіі — оста
вили розвалини і згарища на пишнім форум 
високо'і візантийсъкоі цивілізациі. Як могла на 
тім терені піднести ся, зацьвісти й блиснути 
■нова штука? Яке було політичне житв, така 
була й штука в добі аі'оніі візантийського 
сьвіта.

Пятий акт траі'едиі Візанти’і (1261—1454) 
се хроніка конвульсийних дрожань старого 
•кольоса з перекривленим до гидоти виразом 
облича, серед судорогів гниючих членів, який
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ратував ся від неминучоі смерти і безслідноі 
погибелі з лиця землі. Проміниста постать 
штуки, що від XII столітя стала сходити вниз, 
летитъ стрімголов у пропасть — слушно гово
рить Кондаков: „В діисности в перших працях 
диких народів труднійше стрінути тілько гру
бости і недостач! почутя форм, як у візан- 
тийській штуці останноі доби і то по століт- 
нім панованю наймістерніишоі краси! Монаші 
тенденциі, де формалістичний аскетизм зай- 
мае перше місце; грубий містицизм, коли не- 
хіть до житя змішала ся з подивлюваними 
засадами східного фаталізму, вкінци фанта
зия забобонів роздмухана та розярена пророц- 
твами астрольогів і демонольоі'іею — отсе 
терен, на якім мала штука порушувати ся 1 
жити!"

Таку штуку переказала Візантия, як о- 
труйне зілля, своім епіГонам, Славянам, гину- 
чи під кінжалом східного могучого сус’іда. 
На гору Атос втікав серед повени музуман- 
ства решта карловатих недобитків, вимучених, 
закаптурених монахів без крови і кости в пе- 
чери і піклуя ся коло уратованих з пожару 
на памятку висохлих цьвітів весільного пиру 
ПорфіроГенетів. До них гуртують ся осирот’ілі 
епіі'они візантийсько'і цивілізаци! в ріжних сто- 
рін, наслѣдуютъ іх і слухають іх як д'іти стар- 
ців дідусів, що оповідають ’ім казну минуло! 
сьвітлости, аби занести до вітчини ті сьвяті
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останки візантийскоі штуки, як мощі сьвяті, 
висушені, незмінні, недоторкаемі в золотистій 
драпериі.

Такими д'ітьми послушними Візантиі бу
ли побіч инших Славян і Русини-Укра- 
і н ц і, що прийняли без ніяких застережевь 
стару візантийську культуру, мов перещіпили 
зі старого шляхотного дерева спорохнявілу 
галузку на здоровий суворий пень свого жи- 
тя. 3 прийомом старо! вівантийськоі культури, 
що вже затхнула старечою апативю, неначе 
підтято енеріію молодечого народу.

На місце могучого, віщого Олега, що 
серед брязкоту оружя і страху цісарів вішав 
щити на царгородских брамах, підписуючи 
тяжкий для Греків договір при блеску поже- 
жі — явила ся св. Ольга з приклоненою го
ловою перед маестатом візантийського деспота 
і золотом его церков; на місце Сьвятослава 
Хороброго, що трусив ц'ілою східною Евро
пою, здобувШи на вісім л'іт державу від Вол
ги аж поза Дунай і кинув страх на Візантию, 
посадивши на паль 20.000 чоловіка з узятого 
Филіпополя, — являе ся протеГований Візан- 
тиею шурин ц'ісаря, орі*анізатор родовоі дер- 
жави св. Володимир, що нриймивши христи- 
янство прис’ідае тихо і справляв цілими тиж- 
нями пири для бідних, немічних калі'к; на 
місци енері'ічного самовластця, пропагатора 
західноі церкви, Сьвятополка, проклятого
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сьвященьством за убийство братів по слідам 
сьвятого Володимира, являв ся миролюбивая 
Ярослав Мудрий, що ді'лить державу, як му
жик свій Грунт, між синів сво’іх з порадою 
згідливости і дав основу до розкладу.

3 християн'ізацивю Руси перейшло до 
вас незвичайне тод'і у Візанти'і розширене 
монашество, що переняте аскетизмом, умер- 
твленвм ті'ла і контемпляциею найшло в мо- 
лодечім народ! неофіцький запал, тому сей 
аскетизм серед нашо'і суспільности прийняв 
ся далеко глибше як у Візанти'і, як найтяжша 
проба і'і щирости до християнськоі віри Вс! 
найспосібнійші единиц! замість займати ся 
пропагандою віри, моральности і культури се
ред населеня і сумежних племен, як на захо- 
д! в імя девізи західного монашества: ога еі 
ІаЬога! — переймили ся ідевю контемпляци! 
над ці'лию житя, що знаменувала дегенера
цию і старечість східно'і культури, надягали 
волосянницю, а зверху інколи сиру козячу 
скіру, що обсохла на них іпкурлатом, — і о- 
селювали ся в вечерах на 4 лікт! завбілыпки, 
живили ся хл'ібом і водою нераз і 30 літ, но- 
сячи інколи на собі тяжкі зел'ізні окови, а 
дехто, немогучи побороти грішних порцвів, за- 
копував себе по плечі. А вс'і стреміли до 
ідеалу: доступиіи чудодійсности і візионер- 
ства.
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Колись християнські богослови спорили 
про онто льоНчні питаня християнсько! до
гматики, а в XII. ст. за приміром Греків іх 
поклонники Русини книжники перечили ся 
чи постити на Різдво, як випаде в середу, 
втягаючи в суперечку князів і всТх людий, 
скидали епископів з престолів за противний' 
погляд та бачили навіть у погромі Киі'ва 
1169. р. Вожу кару за сю справу. Се характе
ризуя надмірний формалізм пересадженого на 
Русь християнства, що звернув увагу на 
зверхні форми обряду, а ослабляв увагу для 
етичнѳго змісту християнства, який надавав 
ему культурну цінність. Духовеньство пору- 
чувало людям обряд, зверхну побожність, 
паломництво, пости мов би головний зміст 
християнсько! науки; а князям миролюбивіеть 
і покору перед старшими, хоч би они були 
недолугі і невігласи в кермованю державою.

Разом з прийомом християнства і іерар
хи' церковно! прийшла на Русь і візантийська 
литература, на яку складали ся стол'ітя 
праці грецького фільософічного народу і ці'ло- 
го Сходу. Супроти се! глибини в літературі 
станув наіп на’івний народ, як варвар, з остра- 
хом і подивом, супроти таких авторитетів і 
вироблених готових форм руським авторам' 
остало тільки черпати з готового запасу, не 
творячи ні'чого нового, тимто й убито-відразу 
творчу думку в молодечім народ!. В_цідій_лі- 
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тературі его запанувала шабльоновість, без 
ориГінального полету гадки, без самостійно
сти поглядів, без ново! форми, хоч і Геній 
народу зривае оута до лету мисли в „Слові 
о полку 1горя“, то не творить ново! форми 
до вислову іде! цілого народу з людових дум 
чи билин а задержуѳ таки форму візантий- 
сько! пісн!.

Разом з літературою прийіпла і ш ту - 
к а, на яку складали ся столітя техн'іки і ду
хово! концепци! усі'х народів, які обхопила ві- 
зантийська культура. Але підчас переходу II 
на Русь лі'нія творчого духа вже схиляла ся 
вниз до упадку, хоч техн'іка вс'іх областий 
штуки ще стояла на недосяжній для моло
дого народу висоті. То й усе зусиле его було 
не творити нові концепци!, а стреміло надар- 
мо осягнути сю справність техніки у всіх 
областях штуки, перенесено! з Візантиі гре- 
цькими майстрами. Руські архітекти будували 
по іх шабльону церкви, не знаючи всіх тайн 
грецко! конструкциі, через те они нераз обва- 
лювали ся; фрески і мозаіки Софійського Со
бора грецько! роботи, хоч з артистичного боку 
неособливі, як плід упадаючо! штуки, повні 
схематизму, зманерованости постав, з недо
стачею перспективи, але виконані дуже гар
но з чималим артизмом в кольоратурі — 
зробили ся ідеалом руських артистів. Они ма
люютъ фрески в Кирилівській церкві, творять

3
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мозаіки в Михайлівскім монастирі, задержую- 
чи вповн'і грецький шабльон, але рисунок, кра
ски і виконане стоять далеко низше софій- 
ських:крайній схематизм, брак всяко! пропор- 
циі в уклад! фіГур, в кольористиц'і мертві 
тони виказують всю нѳзугарність варварськоі 
роботи.

, Те саме в емал'і, те саме в іконопис’і, 
те саме в мініятурі. Маемо три найважнійші 
рукописи украшені міліятурами русько'і роботи: 
Остромирове Евангеліе 1057 р, 
з Новгородськоі Софі’і в царській бібліотеці в 
Петербурзі (видане Савінковом Спб. 1883. 2 
вид. 1889.) з 3 образами евангелистів емаліе- 
во'і роботи, Ізборник кн. Сьвято- 
слава 1073 р. забраний з Киева в синод, 
бібліотеці в Москві N. 161. (виданій в „Изданію 
общ. любит, др. письменности N. 55. Спб. 1880) 
з трема мін’іятурами: Христос на трон!, Образ 
сьвятих і княжа родина Сьвятослава — і 
Трірский псалтир з 70—80 р. XI. 
ст. (виданий трірским наук. Товариством з 
розвідками, Н. V. 8аиег1ап(і ип<1 Назеіой сіег 
Рзаііег ЕггЬізсЬоі Е^Ьегів ѵоп Тгіег, Сосіех 
ОегігиШапиз іп Сіѵісіаіе, Тгіег 1901.) з пять- 
ма мініятурами: св. Петро і княжа родина 
(іоі. 5.), Рождество Христове ({. 9.), Христос на 
хрест’і (1. 10.), Коронацийний образ Христа і 
княжоі пари (I. 10.) і Матер Божа на троні 
(і. 41.).
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Вс’і ті мініятури, по вислову Буслаева, 
представляютъ постійну борбу неуміло’і техні- 
кн і бідности уяви з високою красою кля- 
сичного стилю візантийськоі штуки і богатим 
змістом іконоі'рафічного передана. На всякий 
случай треба признати ся, що краса в наших 
мін'іятурах тілько умовна (зглядна), як оста- 
нок артистичних ориГіналів, неуміло переда- 
них иноді в грубій і попсованій формі.

3 доби упадку візантийськоі штуки мае 
ц'ісарська бібліотека у Відн'і цілий ряд сла- 
вянських кодексів писаних кирилицею або 
глаголицею, з яких понад 30 украшено тіль
ко орнаментом, а 7 іллюмінованих мін'іятура- 
ми. Найзамівійший з них Апостол митр. 
Кримковича з Драгомирни на Буковин'і Сой. 
зіаѵ. 6. іллюстрований 55 мін'іятурами і 52 
заставками та ініциялами молдавського типу 
Стефаном з Сучави, іллюмінатором евангелія 
львівского университета N. 3.

Жертвував его митр. Анастазий Крим- 
кович 1610 р. до церкви св. Духа монастиря 
Драгомирна, та з переходом Буковини під 
руку Австри'і 1776 р. ці'сар Йосиф II , зносячи 
велике число монастирів, призначив книго- 
збірні знесених і незнесених монастирів в Га
личин/, а опісля й на Буковин’і до бібл’іотеки 
ун'іверситетсько'і у Львові, заснованоі 1784 р. 
з правом вибору красших творів для ц'ісарсько'і 
надвірноі біблі'отеки у Відн'і. Таким робом з
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книг монастиря Драгомирни вибрано красше 
викінчений, не найбогатший в ілюстрациі „А- 
постол", а Евангеліе N. 3 оставлено в універ- 
ситетскій бібліотеці у Львові. Мимоходом 
згадаю, що до сеі бібл'іотеки вислано з мо- 
настирів на підставі обчислень д-ра Евгена 
Барвінського після листів Бретшнайдера до 
Гергарда фон Світен (Каіаіо^ іпкипаЬиІблѵ 
ЬіЫ. ипіѵѵ. лѵе Ілѵохѵіе 1912) коло 80.000 то- 
мів, між тим велику часть наших друків і 
рукописий, з чого виділено дублети і „менше 
вартні“ твори і продано, а часть вислано до 
Відня — таким робом на підставі іпвептари- 
заци'і з р. 1847. остало в н'ій 51.082 томів, 
однак те все окрім 7.192 томіі^ згоріло в ію- 
жарі за польськоі революциі 1848д). і в тім 
львівськім пожарі згорів наш культурний доро- 
бок століть, захований в галицьких і буковинь- 
ських монастирях!

Уратоване Евангеліе ун’ів. бібл. у Львові 
№. 3.: Апостол ц’ісар. біблі'от. у Відн'і №. 6. 
писані кирилицею уставом на білім пері'амін'і 
великого фоліо, текст іх писаний чорнилом, 
под'ілений на зачала. По кождім уступі зазна- 
чено золотою і червоною буквою конецъ чи
тана на кожду неділю і сьвято. Початок кож- 
дого зачала і кождоі глави зачинав золота 
буква. Заголовок кождого евангелія, чи 
аиостолського посланія виписаний золотом. 
Над тими написами вистуоають заставки э



37 

плетеного орнаменту ріжноцьвітних шнурів зі 
золотом, молдавського типу після Стасова табл. 
ХХХѴІ-ХХХѴІП.

В Евангелію №. 3. маем 342 мін'іятури 
іллюструючі текст, крім чого начальник обра- 
•зів на ц'іле фоліо обведених орнаментованими 
рамами И, що представляютъ евангелистів і 
зображеня більших сьвят; в Апостол! від. ц'іс. 
бібл. (сое!. зіаѵ. 6.) маемо 55 мін'іятур, з того 
21 образів на цілу карту, а решта по кождім 
посланію малі зображеня пророків, або отц'ів 
церкви. В віденськім кодекс! вс'і апостоли ви- 
ступають в золотім н'імбі, в сидячій позици'і 
серед архітектурного окруженя, інколи на тлі 
гір, з евангеліем, самі, або в окруженіе гуртів 
з витягненою рукою на лад візантийський, над 
головою і'х зображене небо в формі синього 
півколеса, з якого висувають ся три проміні, 
серед середного творить ся колиста авреоля, 
св. Дух в вид! голуба, що уносить ся над го
ловою сего апостола. Маемо 13 зображень ап. 
Павла, одно ап. Якова, одно ап. Луки, одно 
ап. Іван Богослова; побіч них являетъ ся зо
бражене трох представителей сьвітів: Енох, 
Ілия і Іван Богослов і чотирох празників: Воз
несеніе, Благовіщене, Цьвітоноснее Господне і 
Розпятіе — всьо змальоване після візантий- 
ського шабльону. 3 менпіих мін'іятур замітне 
зображене митр. Кримковича в середнім віц'і 
в омофорі навкол'ішках перед монастирем Дра-
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гомирна, з якого виступае персон’іфікация в 
брамі в вид! женщини.

Техніка мініятур обох кодексів емаліева. 
Емаль мала великий вплив на трактоване кон- 
турів в епосі Констатина ПорфіроГенета — 
дійсно постать вийнята з мініятури робить вра- 
жінв емалі, ті самі золоті контури і складки, 
те саме накладанв красок без тіньованя; а 
що мін'іятурист оперуе на дуже малій поверх- 
н'і, то мусить уживати чистих красок, не дба- 
ючи о вираз неприемно! пестроти, що разила 
би в образах натурально! величини. Через се 
й тут вистуоають прості краски, техніка сьві- 
тлоті'ни зовсім полишена, складки одіня за
ступаютъ золоті лініі — через се мініятура 
робить вражіне емалі.

Стефан з С у ч а в и, син молодого 
народу, як артист носить на собі пятно еш^о- 
на великих попередників. Велика трагедия у- 
падаючо! штуки не дала ся повздержати: брак 
знаня людского т!ла, брак всяко! виразисто- 
сти в відтвореню обличя, брак удоховленя в 
постатях знижае наглого артиста до степени 
виконавця візантийськоі традицийноі концепци! 
з затратою II духа. Рисунок скульгавів, кон
тури затираютъ ся, ясні тони моделю уступа
ютъ, тип зникае — побіч зовн’ішноі сьвітлости, 
що ц'іхуе твори упадаючоі штуки, повні зна
мена упадку!

Коли західна штука клясичних форм в
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епосі упадку дав красні воскові фіГури без- 
душні в сьвітлій драпери'і, то візантийська 
штука заражув суворі аскетичні постати су- 
хотами і витягае і'х на ложі тортури, хотяй 
убирав і'х в сьвітлі від золота одіня. Через те 
тонкі довгі ноги не можуть піддержати тіла, 
руки видовжують ся як би від двиганя тяга- 
рів, обнажені члени кульгавіють від корчів, 
ніс, брови, уста тончіють до лі'ній, очи стають 
точками, волося — одною плямою каштано
вато! або сивоі краски, обличя покривають 
ся цегластим румянцем навіть у хорих, на ті- 
ло виступають цегласті плями, прокажені, хоч 
уздоровлені Христом ходятъ дэлі з беляками 
на ті'л'і. Закаменілість форм, повна недостача 
творчости, догматична сухість ціхув вс! типи 
що не підлягають вол'і артиста, а навіть нові 
іконоГрафічні комбінациі ціхув недостача ори- 
Гійалъно! творчости, о скільки можна назвати 
новим приміненв готових старих форм до ви- 
слову нових ідей. Ось таку штуку нам пере
дала в спадщині славна Візантия !

Побіч того кодексу мае у віденській бі- 
бл'іотеці ці'сарській молдавське евангеліе Сой. 
8Іаѵ. 7. з 1504 р. набуте до Відня 1827 з а- 
тонського ЗоГрафу зі зображенями чотирох 
Евангелистів, на осібних картах, в якім замі- 
тна дедикация Івана Стефана вовводи мол- 
давського сего кодексу до ЗоГрафу з гербами 
молдавськоі землі. Другий кодекс з Атос з
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1692 р. писаний сербською кирилицею обнимав 
лекци’і з посланій апостолських, Сой. 8Іаѵ. 39., 
мае також чотири зображеня апостолів впи- 
саних в заставки. Апокаліпсіс, Сой. 8Іаѵ. 
5. з XVII ст. писана руською кирилицею мае 
дуже много мініятур грубо! шематично! робо- 
ти з перевагою червоно! і зелено! краски. 
Після Буслаева, вс! наші апокал'іпси дійшли 
щойно від XVI в. і они вс! білыпе, або мен- 
ше копіі або перерібки давно утрачених ори- 
гіналів, яких характер підновлено в копіі, або 
затерто, або зовс’ім попсовано неумілою рукою 
майстра. Так і про сю апокаліпсіс можна би 
видати осуд не інакше, як тільки при помочи 
порівнаня з Люстрациями і другими іконоГра- 
фічними і артистичними творами чужоземни- 
ми. Порівнане можна би облегчити, як би 
в основу досл’іду можна поставити візантийські 
оригінали. але ніяка повна візантийська апока
ліпсіс покищо незвісна. Кондаков каже, що 
взагал! повно’і візантийсько! апокал’іпси не бу- 
ло за виключенем кількох важнейших сюже- 
тів, але старинне жерело апокаліптично! іко- 
ноУрафі! приналежить християнській штуц’і ще 
в тім час!, коли не було ріжниці між сходом 
а заходом. Тому досл’ід се! апокал’іпси був би 
вельми важний для нашо’і іконоГрафі'і, бо мо- 
же дав би хоч кілька композиций ориг’інальних, 
хоч і грубо! роботи, але своерідно! інвенци'і, 
о скілько артист не пішов за приписами а-
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тонсько'і Герменеі Діон’іза Фурноаі'рафіота, або 
русько'і первописі себто: „подлинника".

Опріч міріятур, що носять пятно одного 
візантийського стилю, виступае у вс'іх кодексах 
богатий орнамент, який далеко не йде 
рівною л'ін'іею розвитку з фіГурною штукою, 
як раз в той час, як лі'нія сеі штуки схиляе 
ся вниз, виступае орнамент л'ін'іею в гору. Та 
коли міні'ятури мають один шабльон у вс'іх 
народів, що приймили візавтийську культуру, 
то орнамент у кождого народа виступае зі 
своерідними елементами і се мае перворядне 
значіне для ориентаций що до походженя кож
дого кодексу з окрема.

Після теори'і Вікгофа і Ріг*ля повстане 
орнаменту треба відносити до часу вандрівки 
народів на териториі Укра'іни, де схрешували 
ся візантийські, східні і варварські впливи і ви- 
творили суроі'ат сеі велико! штуки, що вихо- 
ходить від фантастичних форм без фіі'урних 
зображень мішаючи ростинні, зьвіринні і Гео- 
метричні елементи, творючи дивний взір для 
заспокоеня буйно! фантазиі первісних народів, 
що не мали фіі'урно'і штуки. Наслі'дник Вік
гофа на катедрі істори'і штуки у віденьскім 
уні'верситет'і прф. СтршиГовский повалив сю 
теорию, найшовши в орнаментиц'і перзькоі па- 
лати елементи схожі з орнаментами укра'ін- 
ського орнаменту. В перзькій штуц'і являютъ ся 
мотиви нашого орнаменту, як насліде старо- 
іранськоі епохи.
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Можна би замітити, що перзька орнамен
тика і штука мала великий вплив на Візан- 
тийців, і тому можна би виводити ваш орна
мент від візантийських образців, що мали в 
собі більшу часть перзьких орнаментів. Але 
з тим не можна згодити ся по тій причин!, 
що у візантийську орнаментику увійшли не вс!, 
а лиш деякі перзькі мотиви, між тим коли в 
укра'інськім стрічавмо далеко більше і ріжно- 
родн'ійше число мотивів, многі з них не увій
шли зовсім у візинтийський орнамент, значить 
насл'ідуванв прийшло другою дорогою, раньше 
нашого знакомства з Візантивю.

Угорський дослі'дник Йосиф Гампель (в 
сво’ій розвідці (А іюпй§1аИзі ког Ііагаі етіё- 
кеі, вид. в Будапешт!') констатув струю інтен- 
зивного сассанідського впливу на Украіну, тут 
і удержались сассанідські мотиви, але в пере- 
рібці віддалялись чим раз більше від первіс- 
ного орнаменту ростинного, аж IX— X в. мо
тиви Геометрично заціпли і ледво остали зро- 
зумілі. Побіч тих мотивів виступють арабеса- 
ки там то сям мабуть під впливом арабськоі 
культури. Але в сдідуючій розвідці в Агой. 
Егіезііб 1904 на основі добре датованих при
крас з X—XI в. констатув в орнамент! істно- 
ванв трох тишв: пальмети, розети і спірального 
вуса в суверенности до антично! форми, а 
іменно на шкоду ростинного вигляду. Початок 
мабуть вийшов з то! орнаментики, що про-
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цьвітала в грецькім і східнім сьвіт'і, а розви- 
нула ся на У к р а і н і імовірно яко п и т о- 
м а орнаментика, значить: натиск по
ложено не на сассанідські а східно-грецькі вп- 
ливи. Впрочім укра'інський орнамент ще недо- 
сл’іджений і чекав специяльноі студи!, остав 
тільки факт, що сей орнамент розвинув ори- 
Гінальні черти і в н'ім проявила ся артистична 
творчість нашого дароду.

Замітна річ, що чим народ жие більше 
фантазиею, тим красше у него розвиваеть ся 
орнамент на некористь фіі'урноі штуки; е на
роди, що живутъ казною, не драмою і сі тво
рятъ буйну орнаментику — хоч би порівнати 
італійский народ з XIV—XVI ст. з північною 
і східною штукою, то орнамент італ'ійський з 
часу найвисшого розцьвіту фіі'урноі штуки не 
може міряти ся з орнаментом ірийським, пер- 
зьким, вірменським, арабським та росийським, 
чи з украінським. 6 цілі епохи, де орнамент 
заникае, хоч би XIX. вік, видае він тисячіар- 
тистів, але артистів, що творили би гарний 
орнамент, нема і десятки, а XX. вік перехи- 
ляеть ся в сторону декоративно! штуки, то е 
орнаменту. Доказом хоч би книжки видавані 
в XIX. столігю, без ні'якого орнаменту, коли 
в XX. стол'ітю наймѳнш вибагливо видана 
книжка не обходить ся без хоч би шабльо- 
ново! прикраси.

То й нераз оглядаючи кодекс, занитув-
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мо, чи він в ділом того самого артиста, коли 
побачимо мініятури здичілоі штуки, а орна
мент першорядно! краси. Приміром хоч би 
Евангеліе і Апостол Стефапа зі Сучави, що 
характеристику его мін'іятур подали ми, як 
виплід здеі'еренованоі візантийськоі штуки, а 
ворнамент! сей Стефан зі Су
чави артист незрівнаний.

Маемо понад 60 заставок і 23 ініцияли 
молдавського стилю, на який складали й У- 
краінці, замешкуючі Буковину, не можна его 
тому уважати плодом виключно румунського 
народу, бо орнамент румунський в публікациі 
Стасова таб. ХЬ. і дал! — різко відріжняеть 
ся мотивами і добором красок від молдав
ського табл. XXXIV.—XXXIX. Тих 60 заставок 
і 23 ініцияли малюе артист з великим хистом 
в доборі красок з сплетів шнурових обведе- 
них золотими контурами. Заставки в формі 
простокутника бувають отворені, або замкне- 
ні в низу, а над кождою на середин! ясні'е 
золотий хрест з написом ІС. ХР. НК. Склада- 
ють ся они виключно з мотивів шнурових 
ріжнокольорових сплетів, сплетених в ко
леса, квадрати, ромби і хрести на тл'і краски 
відповідно! до красок ш н у р і в. В колеса 
вписані розети або хрести, або колеса ріжноі 
краски, так що ціла заставка мінить ся від 
красок: карміновоі, червоноі, зелено!, синьоі, 
помаранчевоі, жовтоі, чорноі і золото!, а зі
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ставлених так гармонійно, що захоплюють о- 
чи своею красою. Ростинних мотивів в за- 
ставці нема, хиба на рогах выступаютъ стилі- 
зовані галузки закінчені пальметтам и, 
як дармовіси, повигинані в горішних рогах 
до гори, а в долинных і осередних на боки 
або до середины.

За те ростинний орнамент выступав в 32 
рамах начальных образів в Евангелію на ко- 
льоровім, в Апостол! на золотім тлі — сей 
орнамент складаеть ся з ріжноцьвітных р о- 
з е т осаджених на галузці, що біжить сере
диною рами довкола, а кожду розету окру
жаютъ мотивы спірального вуса 
інколи закінчені парами ріжнокольоровим три
листом.

Так отже Стефан зі Сучави у фіі'урній 
штуц'і являетъ ся незугарним паслі'дувачем 
візантийськоі упадаючо’і штуки, а в орнамент! 
творцем першо'і міри, тому его штуку можна 
уважати мініятурою штуки ц'ілого украіньско- 
го народу в часах зависимости від візантий- 
сько'і культуры.

Володимир Стасов в сво'ій капітальній 
публікациі. „Славянскій и восточный орна
ментъ по рукописямъ древняго и новаго вре
мени", дав ці'лий ряд зразків рукописного 
орнаменту після народности.

Він розді'лив весь материал на орнамент 
полуднево-славянського стилю
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з рукописны писаних кирилицею, а іменно: 
болгарський XI—XVIII. в., сербський XII—XVIII. 
в., герцег'овинський XIV. в., чорногорський XV. 
в, боснійський XIV—XV. в., боснійський пате- 
ревський XIV—XV. в., молдавсько-волоський 
XV—XVIII. ст., і румунський XVII—XVIII. ст.; 
орнамент руського стилю розд'ілив по обла
стям: южноруський (Киі'в, Галич і пр.), східно- 
руський (Перияславль, Ростов, Рязань і пр.), за- 
хідно-руський (Гродно, Вильно і пр.) і середно- 
руський (Москва і околиця); відтак орнамент 
з а х і д н о-с лавянський под'ілив на 
орнамент з рукописий писаних глаголицею 
XI—XVII. і орнамент з рукописий пис. ла- 
тинськими буквами: стиль хорвацький XIV до
XV. в., чеськийХІ—XVI. в. і польський XIV до
XVI. в., вкінц'і с х і д н и й стиль под'ілив на 
грецько-візантийський VI—XVII. ст., вірмен- 
ський X—XIX в., етіопський XIII—XVIII в 
арабський VIII—XVIII. в. і середно-азийський.’

Значить, брав орнамент укра'інський, на
звавши его южно-русским, за вітку русского 
орнаменту; в д'ійсности з самого поверховного 
порівнаня нашого стилю з росийським видно 
основну ріжницю обох в трактованю мотивів. 
Коли укра'інський заховуе прозорість, беручи 
мотиви Геометричні і ростинні та сплі'таючи 
і'х в елеГантну гармонійну заставку, чи букву, 
уживаючи фіГури звірів тілько до прикраси 
на боці, росийський впл'ітае в заставку чи у
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букву узла шнурів вужів, зьвірів фантасти
чно'! форми в фантастичні сплети так, що за 
пестротою зникае взір виставки, зникае непо
нятна для ока буква. Тікканен, характеризу- 
ючи стиль ірийського орнаменту, (в сво'ій роз- 
відці: Беп ігізка тіпіаіигкопзіеп 2 Гіпзк 
ТМзкгій 1900.) звертае увагу на подібність 
ірийських зьвіринних сплетів звістних зі свое! 
дивовижно'і фантастичности не тільки зі скан- 
динавським, але й „середно-русским" орнамен
том, значить, з московським. Стасов теж за- 
значуе, що в украінських взорах вишивок, як 
і в орнамент! грають ролю цьвітки і Уірлян- 
дочки ріжноцьвітними вітками з браком де
рев, фіГур людских і зьвіринних, які виступа- 
ють в повній сил! у великоруського народа під 
впливом буддийсько-азийським.

На основі орнаменту може опісля й істо- 
рик украінськоі штуки відділити непевно да- 
товані кодекси украінські від чужих і оотяг- 
нути відмежну л'ішю від росийськоі штуки, ЩО 
тенер загорнула до свое! істори'і увесь доро- 
бок украі'нського народу, узнаючи его за свій, 
як колись літературу аж до часів Ом. Ого- 
новского.

Та працю артистів-Украі'нці'в в области 
штуки, яку загорнули наші сусі'ди завдяки 
сво'ім материяльним засобам, мусить ві- 
добрати будучий історик у - 
к р а і н с ь к о '! штуки і сотворити істо-
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рию украі'нськоі штуки від найдавні'йших ча- 
сів аж до XX, стол'ітя, як Ом. Огоновский ві- 
добрав памятники старо! лі'тератури від ро- 
сийського народу — мимо вереску росийських 
і польських критиків, мимо вол! самих арти- 
стів, що вирекли ся украінсько!' народности з 
несьвідомости чи для лакімства нещасного. 
Могли сі артисти творити твори в дус! наций, 
яким служили в тяжку хвилю упадку укра
шенного народу, але 1'х походжене, Іх душа, 
іх Геніи остав все власностю украінського на
роду, що відбивае ся мимо іх вол! в іх тво- 
рах, в конструкции кольорит ’і і орнамент!.

А що артисти скульптурно! і малярськоі 
штуки орудуютъ індеферентним материалом 
у витворі своіх творів, то лекше буде Іх ві- 
добрати, як в літературі Гоголя чи Королен- 
ка Москалям, або Ожеховского чи Словацко
го Полякам, що уживали росийськоі чи пол- 
сько! мови. Потреба тілько тонкого смаку, 
глубокого знаня украі'нськоі душі та великих 
студий і фондів до проіздок по музеях іето- 
рикови украінсько! штуки, а може сотворити 
відразу нам ц'ілу іеторию штуки украінського 
народу з ці'лою сернею визначних творців, які 
Росияни, чи Поляки уважаютъ за сво'іх — і 
відразу поставити наш нарід в ряд! культур- 
них наций в очах Европи.
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Ріжпиця між візантийсъкими, а західними мі- 
нгя турами. — Огляд творів ріжних шкіл після 

вистави. — Старинні друки.

Істория західно'і мініятури не прослідже- 
на так основно, як істория візантийськоі мі
ніятури завдяки буйному розвиткови инших 
областий штуки, які абсорбують дослідників 
сеі молодо! науки тим білыпѳ, що творчий 
дух заходу зясував ся повнійше в областях 
монументально! штуки, як в мініятурі.

Західні мініятуристи виріжняють 
с я різко від візантийських: візантийський ар
тист стремів в своій мініятурі ясно виразити 
релігійну думку без побутових атрибутів; а 
західні стремлять до зведеня явищ в сферу 
звичайноі дійсности, ставлючи ’іх в буденну 
обстанову, підчиняючи іх законам орГанічноі 
природи, льогіки, розуму — словом, на заході 
натурал'ізм ставив ся висше візантийського 
ідеал’ізму.

Через те в західній мініятурі крім сего, 
що на них відбиваеть ся пятно кождого па- 
нуючого стилю, творить ся ці'ла серия націо- 
нальних шкіл мініятури, супроти візантийськоі 
однородности, де тільки орнамент виступае 
яко відзнака якогось народу. Так маемо на 
заході хоч би такі школи мініятури : ірийська,

4
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аиг'льо-саксонська, аиі'л'ійська, меровінГська, 
каролшГська, оттонська, романська, і'отицька, 
ренесансова, кожда з питомими ориГінальни- 
ми чертами для кождохо стилю не тільки в 
орнаменті, але й композиций і модельованю 
мальованих постатий.

Крім сего зазначуе ся ріжниця між ілю- 
строваними рукописями старохристиянського 
і візантийського походженя а західними в тім, 
що періні пишутъ текст хоч і писаний золо
том на пурпуровім перг'амін'і без н'іякоі окраси, 
обмежуючи і'і до самих мініятур, заставок та 
ініциялів — а західні придаютъ окрасу ще й 
текстови, ін'іцияли виступають на великій 
площі у многих красках, інколи зі сценами, 
крім сего на ц'ілих сторонах красуе ся текст 
від орнаменту поміж текстом і на вольних 
окраях.

У віденський бібл'іотеці находить ся ц'ілий 
ряд бібл'ій, псалтирів, апостолів, богогласників 
(^гасіиаіе), служебників (тізаіе), молитвосло
віе зі вс'іх стадий розвою західно’і мініятури, 
з яких перейдемо тільки важнійші.

Коли ірийська школа мініятури, що ви- 
ступае від VII столітя не винаходить ніяких 
постатий, іі артисти не уміють розказувати 
як анГльо-саксонські і франконські, а вдоволя- 
ють ся переведенем старохристиянських тнпів 
в кал’іі'рафічну форму на лад орнаменту — 
то школа аиг'льо-саксонська і франконська бу-
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ла під впливом старохристиянсько! штуки, як 
дістала ся з кодексами Григория Великого. 
Після тих кодексів наслідувано в VII—VIII ст. 
мін’іятури, не зміняючи нічого з фіі'урних зо- 
бражень, н! архітектурою окруженя, ан! з по
рядку та композиций сцен, змальованих на 
вільних полях побіч евангелистів по старо- 
християнській традици'і, прим. Евангеліе в 
Кембрідж.

Щойно за Кароля Великого творять ся 
школи квигописців по ріжних містах, з яких 
вибивае ся школа в Тур, що задержала ан- 
і'льо-саксонську орнаментику завдяки звісному 
Алькуінови, ученому спровадженому з Ані'лГі. 
3 того часу маемо кодекси писані на розказ 
Кароля Великого в памятно! его Всііоіа раіа- 
ііпа, що задержують в орнамент! умірковане, 
та шляхотну простоту і старанність в техн’іц! 
мін'іятур, прим. Евангеліе з ц!с. віденського 
„Зсііаігкаттег". Этого часу виставлено на ви- 
ставі у віденській ц'ісар. бібліотеці 3 о л о т и й 
Псалтир з ѴШ. ст. з палатноі школи 
в Ахен, зіставлений під проводом Альку'іна, 
написаний Даі'ольфом, з посьвятою Карла Ве
ликого папі Гадріянови (ум. 795 р.), писаний 
золотом зі скромним плетеним орнаментом, 
побіч якого виступають великі ін'іцияли з впи- 
саними орнаментами на пурпуровім тл!. По- 
дібним орнаментом відзпачае ся латинська 
б і б л! я з VIII. ст. Сод. 1224 4° писана
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ані'льо-саксонським письмом з мініятури по 
взарам старохристияисько! штуки.

Побіч них выставлено Сакраментар 
пани Григорія Великого з монастирия Ѵааз 
в Аррас, Сосі. 958, 4°, набутий зі збори архі- 
епискола Кардона з Валвнциі 1729 р. Обіймав 
віп уривки з книги Григория Великого, відпи- 
сані з первісного кодексу в другій половин! 
IX. ст., текст писаний золотом латинськими 
буквами на пері'аміні, довкруги обрамований 
золотыми бортами з плетеним орнаментом 
ані'льо-саксонського стилю.

3 кодексів льомбардсакоі школи замітний 
Апостол Сосі. 903, писаний на пергамін! 
льомбардським письмом в X. ст., жертвований 
Фр. Кольльоредо 1799 р. з убогим орнамен
том сплетів зелено! і жовто! краски у вели
ких ініцнялах. За те Мізаль (себто: слу
жебник або літурГікон) Сосі. 15465, писаний 
в XI. ст, для еп. Ульриха для туму в Трівнті 
з золотыми ініциялами о червоних контурах — 
мае замітну мініятури Сошестів св. Духа, хоч 
і грубо! роботи, але оригинально! композицні. 
Апостоли сидять у двох іюверхах по 6 в горі і 
в низу, а на них сходить св. Дух червоними 
промінями переходячими поза плечі аностолів 
з горішного поверха до голов сидячих в низу.

Коли в мініятурах перед XI. столітем 
думки висловлені ясно, прозоро, хоч і наівно 
зображені у розплавних магких формах зі
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стремлі'нем обсерваци'і поодиноких черт з д'ій- 
сности, то від XI. ст. наступав зворот, як би 
у низ, або в зад. Саска династия цТсарів От- 
тонів війшла в зносини з Візантиею і під 
впливом хоч і пипіноі тоді візантийськоі шту
ки, але зманерованоі наслідуванем сталих ша- 
бльонів західні артисти набирають ся то'і ма- 
нери, відвертають око від природи, зображу- 
ють понурі і сумні настроі, фантастичність по- 
ривае і'х змисли, — а не мають віково’і тех
ники Візантийц'ів, через те лін'Гі іх рисунку 
стаютъ тверді, форма грубіе і тужні'е — шту
ку мов би перекинуто назад до початків роз- 
вою. Під впливом оріентальним пишетъ ся ко- 
декси на пурпурі, інколи на пері'амін'і пома- 
льованім ріжними красками в пояси так, що 
текст треба писати ріжними красками, аби 
осягнути контраст до тла — через те карти 
набирають вигляду пестроти.

3 того часу виставлено лат. еванге
ліе Бенедиктинів з Мондзее Соф 1244. перГ. 
4° мабуть зі сальцбурсько’і школи, що в XII. 
ст. примінювала сьвідомо візантийські типи 
в самостійний спосіб, хотячи витворити пито
мий ідеал краси. Тут же маемо неумілою ру
кою зображену Тайну Вечеру на золотім тл'і 
після візантийського шабльону за столом фор- 
ми сіі'ма. 3 того часу виставлено і п с а л т и р 
Сой. 1879 з XII. ст, змальований для мопа- 
стиря МіхаельсберГ коло Зіг'бурі'у, може і під
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впливом давні'йшоі школи в Кольон'іі, але пи- 
шнота материалу промовляла би за візантий- 
ським впливом. Текст писаний ріжними крас
ками на пері'аміні, мальованім в поперечні 
смуги як тло золотою, червоною, зеленою 
краскою — крім сего Давид зображений на 
золотім тл’і на лад візантийський.

В другій половин! XII. ст. наступав зво- 
рот до природи, що в обявляеть ся в ілю- 
страциях творів сучасних поетів, як Готфрі- 
да Трістан,Вольфрама з Ешенбах, Парсіваль 
пісня про Ролянда сьвящ. Кондрада — ся по- 
езия спонукала до творчости малярів, що му- 
сіли черпати свою штуку з людового житя 
тому, що браковало взірців до того рода ма- 
люнків. На місце технічноі справности висту- 
пила інвенция, рисунок пером з легким ті- 
ньованем осягав велику мягкість в рухах і 
зображеню пристрастий, хоч міні'ятури ті 
тільки начеркнені контурами замість малюн- 
ку фарбами на золотім тлі. Того рода руко
пись виставлено у Відні, се в німецький вір- 
шований переспів Генезіс і Екзодос 
з XII. ст. Сод. 2721., се найстарша рукопись 
сеі поези), украшена мін'іятурами, в яких ви- 
ступають виразисті постати зазначені ріжно- 
кольоровими контурами.

Коли романська мініятура в Н'імеччині, 
розвиваючи ся в кількох центрах: в РеГенс- 
бурзі, в Сальцбурзі, в монастирі Ст. Емме-
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рам, підлягла візантийсьлому впливови, з я- 
кого стала обтрясати під впливом нових тво- 
рів, своіми рисунками пером даючи почин до 
пізнійшого деревориту — то у Франциі 
мініятура від часів Людвіка IX. прибирав ви- 
значну ролю в істориі штуки розвиваеть ся 
від XIII. до повноі сили в XV. столітю, аби 
уступити свов передове місце в істориі за- 
хідно'і мініятури віоерляндським артистам.

Вже у XIII. столітю французика мініятура 
осягнула надзвичайний кольорит умілим за- 
стосованем красок, хоч нема ще модельованя 
н'і тіньованя, але старанність і справність ри
сунку заступав сю недостачу; на окраях ви- 
ступав питомий орнамнт з терневих листоч- 
ків. 3 того часу виставлено у Відні дві бі- 
бл'і'і з XIII. ст., одну з латинським текстом 
Сод. 1179., другу з французьким Сод. 2554., 
і'х мініятури з постатями повними виразу і 
індівідуальних черт на золотім тл'і виступа- 
ють в двох колюмнах на кождій сторон! фо- 
лія, обняти они в ожрамованя кол'іс, по 4 в 
кождій колюмн’і, між тими колюмнами впи
сано текст, якби пояснене до змальованих 
віс'ім мініятур на кождий сторон).

Завдяки опій! французьких королів та 
князів-любителів штуки з корол’івськоі родини 
і князів буррунськнх, що платили артистам ве- 
ликі суми за гарно ілюстровані кодекси, мі
ніятури розвивала ся в XIV. столітю дальше
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тіньованв, заміст тла відмальованих ковірців 
виступае краввид, до живости змальованих 
сцен помагав жаврова закраска сюжетів і так 
авані „Вгоіегіей" себто гумористично-сатири- 
чні картини з казок і байок, яко окраси 
окраів ілюстрованоі рукописи.

В другий половин! XIV. ст. любое до ілю- 
строваних кодексів захплюв і сьвітськи круги, 
через те рукописи приберають характер сьвіт. 
ський, любое до окраси перемагав інтерес до 
змісту; мініятури рисуютъ не тільки монахи 
по монастирях, але і по варстатах сьвітські 
артисти. Тому на зображене і техніку впливае 
іидівідуальність артистів, окружене, суперниц- 
тво. На місце кольорових рисунків пером ви- 
ступають образки мальовані кистю. Найвис- 
ший роцьвіт бурГуицько французько! мініятури 
припадав иа перелім XIV. і XV. ст., найбогат- 
ше іллюстровані молитослови („Ііѵгее сГйеи- 
гез“) того часу давали поле до попису інвен- 
ци’і артистів, поодинокі місяці іх календарів 
ілюстровані занятями всілякого рола пр. лови, 
управа рілі збір хліба і т. и. а постати в тих 
Люстрациях порушують ся вільно, в зображе- 
ню руху і фізог'номій та міміки зближають ся 
до дійсности. На віденський виставі з того 
часу виставлепо чудово іллюстровани фран- 
цузку б і б л і ю з XV. ст. Альонзо Льопез де 
Еспіна Сод. 2535. на пері*. велик, фол. даро-
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вану Фердинандови стурийському і в і в т а - 
р и к Филипа Доброго, кн. бурТунцького з 1450 
р. уживаний его сином Каролем Сьмілим, Сосі. 
1700 перГ. рук. з двома образами на внутріш- 
ній сторон! оправи себто: Розпятіем з крила- 
тим св. Іваном на одній, Ісусом Христом та 
Мат’ірю і з Богом Отцем на другій дощинці,— 
ті образки намальовані на горі так, що іх ви
дно над книжечкою підчас моленя.

Ту французьку мініятуру переніе Кароль 
IV. вихований на французькім дворі до Праги, 
де зібрав на свій двір артистів ріжних народ- 
ностий і витворив двіреьку штуку, набувши 
много французьких і італійських рукописий на 
яккх взорувала ся пражська мініятура 
XIV. ст. Они малювали чудовими красками 
гарно в модельовані постати на ковірцевім 
тлі, придаючи окраси по окраях змальованвм 
гербів, пророків, дикунів, зьвірят, любовних 
сцен з закраскою французьких гумористичних 
сцен і розвинули мініятурне малярство до 
найбільшоі сьвітлости. Такий кодекс Еванге
лія чеською і латинською мовою Соф 485. з 
половники XV. ст. на пері’амін! з мініятурами 
становить ппрехід від епохи повного розцьві- 
ту за Вячеслава IV до часів ЖиГмонта. Най- 
знаменитші рукописи з часів розцьвіту маемо 
у Празі а у Відні в надвірній бібліогеці е 
славна німецька біблія, золота буля, німецькі 
послаия ап. Павла, чеське право гірничѳ, та-
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блиці зьвізд, та найкрасше з них: евангеліе 
Альбрехта III, укінчене 1368 р. Іваном з Тоц- 
пав і „Каііопаіе Вигапйі".

Зі сгюріднених з французькою мініятурою 
рукописий XV. ст. виставлено у Відн'і Гори, 
(часи) з латинським текстом з Геаполю власн. 
Жіроляма КаляГрано Сой. 1886 перУам. 4°, де 
зображено Мат'ір Вожу з дитиною на золотім 
тл'і серед і*отицькоі' архітектури, орнамент ро- 
стинний і зьвіринний збіжений до дрібноли- 
стого орнаменту французькоі школи. Другі лат 
Гори з XV. ст. Сой. 1840 анГлійського короля 
Генриха VII. опісля власність Фердинанда III. 
залиті також нодібним орнаментом і мініяту- 
рами. Дещо в часн'ійші молитослов з псальма- 
мами Жигмонта Люксембурского з половини 
XV. ст. перГ. Сой. 1767. власність Фридриха 
III. мають орнамент зьвіринний, мініятури з 
Готицькою архітектурою з короткими постатями 
на золотім тл'і. Подібна ні'мецка іллюстрована 
істория константського собору Ульриха з Рай- 
хенталь з XV. ст. пері*. Сой. 3044., де в мін'ія- 
турах на тл’і Готицкоі архітектури виступають 
однотонові гюстати рисовані чорними конту
рами з тіньованем червовою, синьою і зеле
ною краскою.

Замиловане бурГунцьких князів і до ілю- 
строваних книг мало безпосередний вплив на 
розвій мініятури Нідерландів, що дістали ся
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1384 р. нід іх иановане. Нідерляндська 
мініятура розвивала ся під впливом французь- 
ко! через XIV*. в. ізза свое! викінчиоисти фор
мы найшла попит аж у Парижі і дійшла до 
повноі досконалости в початку XV. тт. у 
„Неигез сіе Тигіп’ замовленими князем „сіе 
Веіту“. В н'ій треба й шукати почину велико
го нідерляндського малярства, що мало опісля 
вплив на ц'ілу европейську штуку в части зав- 
дяки епохальному відкритю нового способу 
мальованя оливпими красками.

Через премінене нового способу мальо
ваня до мініятури осягнено кращий перехід 
тонів кравок, прозорість кольориту, та доско- 
налість нлястики; мініятура осягнула найвис- 
ший степень свого розвою, але в досковало- 
стю техніки не принесла жадно! ново! черти 
в нідерляндську штуку. Навіть найкрасша з 
нідерляндських ілюстрованих рукописів, К о- 
декс Гріман!з бібліотеку св. Марка в 
Венециі, названий від свого давного кардина
ла — не переступав границ! тодішно! міри в 
вимогах до штуки, з его мін'іятур говорить 
веселий зміст до природы, бистра обсервація 
дійсности, замиловане до відтвореня мальов- 
ничого житя, але вся енері'ія творча перехо
дить вже в иншу область, полишаючи мінія- 
ТУРУ-

У Відні мали ми на виставі з нідерлянд-
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скоі школи молитвенник Якова IV. Сод. 1897 
в ВрііТе, мальований на перГаміи!, а ще крас- 
ший Міваль римский мальований 
Юріем Гофмаілем з Антверпі’і (154й—1618) на 
пері. Сод. 1784. для архікн. Фердинанда з Ти
ролю, від якого майстер дістав 5.000 дукатів 
за прекрасне викінчене мін'іятур і орнаменту 
и'ідерляндського та вчасти ренесансового 
стилю.

В Італ'іі творча енері'ія народу в часах 
від XIII—XVI ст. звернула ся до монумен
тально! штуки і довела на найвисшого роз- 
цьвіту фіГурні зображеня, творючи епоху так 
знаного ренесансу, або віродженя. Перед 
творцями станули далеко важнійші проблеми, 
як досконалість у міні'ятурі, то й мініятура, 
хоч і творить ся рівнорядно з поступом в 
малярстві, але не грае там важніишоі ролі. 
Хиба на специяльне жадане якогось мецената 
князя, або короля малюють артиети сей або 
другий кодекс, осліпюючи его пиіпнотою 
красок і викінченя та чудовою композиціею 
якогось вже готового образа. У Відні вистав- 
лено того рода Сгадиаіе (себто богогласник 
або ірмольоГіон) змаловане артистами „кват- 
рочента" для Матвія Корвіна і Беатричі з 
Арі’оніі (1466—1490) на вел фол. перс. Сод. 
1769. з чудомиви пурпуровими ін'іциялими, та 
нисаними великими нотами пісень. Найкрас-
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ше на око зе всіх кодексів передставляе ся 
другий кодекс ранного італійского відродже- 
ня, Гори Сой. 1856, текст написаний сріб- 
ними Готицькими буквами зі золотими ініци- 
лами на норному перГаміні від 
1446—1476 для Галезиця Мариі Сфорца, кня
зя з Міляно. Мін'іятури і текст обвит! чудови- 
ми бурдюрами з ростинним орнаментом чер- 
воноі і синьо'і краски, постати виетупаючі на 
тлі італійського Готиьку рисовані золотими 
контурами, з пекрасно складаних драпериях 
жовто'і й зелено! краски з тіньовнем — сло
вом, цілість робить вражіне найкращого, най- 
вибагливійше мальованого кодексу з захо- 
ванвм великопансько'і простоти і елеі'анциі.

Коли італійська творчість в часах рене- 
сансу зясувала ся в монументальній штуці, 
твореній для здвигненя церков і палат та іх 
украшеня, то штука на північ від Альп мае 
характер домашноі штуки, робленоі для серед- 
них верств зоможного міщанства — пред
метом італійськоі був старий зміст, в новій 
формі, предметом північно'і новий зміст; жите 
ставило нові проблеми незнані штуці то і 
штука, промінюючись до него, ставить навіть 
бібл'ійні тому на своерідний і'рунт з безпосе- 
редну сучасність. Захоплюючи щирокі верстви 
завдяки штуці друкарський розвинае ся з мі- 
ніятури древорит і мідьорит, як
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оригінальна композиціями галузь штуки, за- 
ступаючи мініятури в друкованих книгах.

Велика зеслуга в розвою вімецко’і шту
ки в часах відродженя належать між иншими 
і Максиміліянови I, не тільки зібрав він до» 
вкруги себе артистів з АвГсбурГа і Норимбер- 
Гі’і, але й зпонукував іх до творчости пере- 
довсім у дереворит'і, в якім найсвобіднТйше 
розвинула ся фантазія н'імецкого духа. Він 
сам творив пляни, піддавав зміст ілюстрацій, 
додавав викінченя, виступаючи рівночасно ге
роем зображень в сл'ідуючих творах: Фрай- 
даль, Трайерданк, (ілюстр. Гансом Шайфе- 
лайном) ВайскеніГ, (ілюстр. Буркмаіром), Трі- 
умфцуГ ілюстр. Дірером), а найкрасший з них 
молитвослов Максиміл'іяна те- 
пер в надвірн. бібліотецТ в Монахові, де най- 
визначн'ійшим з н'ім. артистів А. Дірер виявив 
ц'іле богацтво свое! фантази'і, свого гумору, 
свое! відради із природи, своіх відомостий з 
житя розтинного і зьвіринного.

Але побіч сего і сам Максиміл'іян і на
следники ще казали собі малювати молитво- 
слови мін'іятурами, як коштовний вибагливий 
пережиток моди давних часів. Тих молитво
словіи виставлено у Відні й'ілий ряд, згадаем 
хочби перший молитвослов Максиміл'іяна I. 
Со(і. 1907. зі зображенем его навколішках пе
ред св. Севастіяном, в ренесансовім стилю, і
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останний молитвослов Мари! Тереси: Вег аіі- 
геіѣ Ыііііепсіе РаІтепЬаиш, з портретом ц’іса- 
рево! мужа і еина Йосифа з 1744 р. Сой. 
11689. в бароковім стилю.

3 виставлених друків звертали увагу пу
блики найстарша ні'мецка біблія Гуттенбері'а 
з 1452 р. Для нас важн'ійша ч е с ь к а бі
блія я Кутенбері'а, мабуть теж Гуттенбері'а 
1484 в., Інкунаб, 17 Е, 19 переложена Мартином 
Тішновом з фарбованими дереворитами грубо! 
роботи і німецька біблія з Норимбері'и 1483. 
р Інкунаб. 5. В. 10., друкована КуберГером 
дереворитами ВольГемута, що у зображеню 
фіі'ур держить ся ще вивченого типу, але мае 
змисл до краевиду, у композициях бесь ся у 
него малярский напрям з плястичним Групо- 
ванем, попри те не забувае видвигнуту ніякоі 
хочби маленкоі дрібниці хоч не уміе ще со
вторити характеристично! голови і не мае 
змислу до драматичних сцен.

Побіч тих бібл’ій виставлено кілька т. тв. 
б і б л і й „р а и р е г и ш“ з яких найстарша 
сягае XV. ст. Інкунаб Ій. 11. Віоскйгиск. 
ВіЫіа раирегшп; се була первісно рукопись 
украшена мініятурами в числі від 40—120. 
з коротким текстом, а II вигадку приписують 
АнГсГариеви в IX. ст. — призначена до чита
на для вірних нищих верств в контраст! до 
розкішних кодексів, а Лявб і Щварц уважа-



ють іх первописами себ то „подлинниками" 
до окраси костелів. Відповідно до основ се- 
редновічноі думки іллюстрациям іх приписано 
ясно определено схеми з дидактичним напрям- 
ком, особливостю тих іллюстаций в антите 
за і параллелизм старого і нового завіта, що 
не вистунав так сильно у візантийських коде
ксах. В цептрі буваювь зображені под!! з но
вого завіта, довкруги виступають пророки зі 
звоями виписаних пророцтв, по сторонах зо- 
браженя старозавітних подій, що мають звязь 
з новозавітною подіею зображеною в середин!, 
прим. Хрещене Ісуса Христа з переходом жи- 
дів через Червоне море. 3 рукописий дійшли 
до нас того рода бібл’іі з XIII — XIV. ст., а з 
друків з XV—XVI. ст.

Ла сім кінчу начерк істори'і мін'іятури, 
знаючи дуже добре вс'і недостач! мое! роботи, 
але писана она доривочно, без суп'ільности з 
вільних хвилях в часі щоденноі шестигодин- 
ноі прац'і в школі — за такою працею не міг 
я сам справити коректи, тому й попали в пе- 
чатаню ошибки друкарські, які усунеть ся по 
змозі у відбитц'і.

У Львов!, 15. жовтня 1912 р.
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