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Д. Я. Вортман

САКРАЛЬНІ СПОРУДИ НА КАРТАХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ (ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УПОРЯДКУВАННЯ)

Одним з різновидів об’єктів, що наносять на карти [тут і далі під картами маються на увазі будь-які картографічні твори], є споруди, пов’язані з релігійною діяльністю (за радянською традицією їх називають культовими; на думку автора, слід надавати перевагу прийнятому у міжнародній практиці терміну «сакральні споруди»; слово «сакральний» латинського походження і означає «священний»). Аналіз сучасної української картографічної продукції (у першу чергу, планів міст) приводить до висновку: показ сакральних споруд часто-густо грішить помилками, які демонструють погану обізнаність укладачів та редакторів з предметом. Це можна пояснити «радянською спадщиною»: нагадаємо, що на топографічних картах значки «церква», «каплиця», «мечеть» ніколи не супроводжувалися (і тепер не супроводжуються) підписами, а на туристських картосхемах (так само, як і в літературі) до кінця 1980-х років у назвах пам’яток архітектури намагалися уникати «ідеологічно шкідливої» церковної лексики. В кращому випадку писали «церква Миколи Набережного» (але ні в якому разі «церква святого Миколая Набережного»), в гіршому — просто «пам’ятка архітектури XVIII ст.». Нижче ми наведемо приклади типових помилок при картографічному показі сакральних споруд і спробуємо сформулювати рекомендації, які дозволять цих помилок уникати.

Релігійна плутанина. На плані Львова [Львів. План міста.— К.: Картографія, 2006] для сакральних споруд вжито такі умовні позначення: «православні церкви, собори», «греко-католицькі церкви, монастирі», «католицькі костьоли», «протестантські молитовні будинки», «синагоги». Тут є дві помилки: по-перше, у переліку не вистачає «вірменського собору» (мається на увазі львівський собор св. Марії, належний Вірменській Апостольській (вірмено-григоріанській) церкві, яка є окремою конфесією*); по-друге, формулювання «католицькі костьоли» потребує уточнення «римо-католицькі» — адже греко-католики теж є католиками. На плані Харкова [Харьков. План города.— К.: Картографія, 2007] до переліку мусульманських культових споруд потрапила караїмська кенаса; насправді ж караїмізм — це відгалуження іудаїзму. Цих помилок могло би не бути, якби укладачі уявляли класифікацію релігій, присутніх в Україні. З літератури можна порадити часопис «Людина і світ» та Релігієзнавчий словник [Колодний А., Коваль А.] Карта релігійна України // Релігієзнавчий словник.— К.: Четверта хвиля, 1996.— С. 150—151; [Косуха П.] Релігійність в Україні // Там само.— С. 278]

Умовні позначення і релігійні символи. Картограф, створюючи значки для сакральних споруд, не може не використовувати релігійну символіку і, отже, має хоча б трохи на ній розумітися. Усі знають, що хрест — це символ християнства, а півмісяць — ісламу. З іншими релігіями складніше, про що свідчить приклад іудаїзму. Картографи різних країн (зокрема, українські) позначають синагоги шестикутною зіркою, хоча це не зовсім коректно: з одного боку, цей символ, крім іудеїв, вживають християни і мусульмани; з іншого, він став єврейським релігійним символом лише наприкінці XIX ст. [Голан, Ариэль. Миф и символ.— Иерусалим: Тарбут; М.: Русслит, 1994.— 375 с.— С. 149—150] Натомість традиційним символом іудаїзму є менора (семисвічник), і ізраїльські картографи (обізнані з проблемою краще, ніж їхні колеги) започаткували для позначення синагоги саме стилізоване зображення менори. Тепер такий «релігійно коректний» значок можна побачити, наприклад,  на картах видавництва «Hallwag Internatinal» [Israel. Road map. 1:500000.— Bern: Hallwag Internatinal, 2001—2003].
Про нехтування символікою говорить ситуація, що склалася у радянський і пострадянський час з позначенням некрополів: незалежно від релігійної належності їх усіх позначають хрестами (згідно з умовними знаками для топографічних карт). Особливо курйозними виглядають такі кладовища на планах міст, де більшість населення становлять не-християни [Самарканд. План города.— Ташкент: Картография, 2008; Ташкент. Малый атлас.— Ташкент: Картография, 2007]. Інакше було у Російській імперії: до 1917 р. на картах вживалися різні значки для християнських, іудейських, мусульманських некрополів. Очевидно, що треба або повернутися до цієї традиції, або розробити новий, «релігійно нейтральний» значок. Остання пропозиція є актуальною з огляду на те, що значна частина похованих на українських кладовищах не належить до жодної з релігій.

Типи сакральних споруд. Маючи справу з сакральними спорудами, необхідно розрізняти їхні типи. У православних, католиків, вірмен, а також у деяких гілках протестантизму (зокрема, у лютеран) основною спорудою є храм (церква). Римо-католицькі церкви в українській мові традиційно позначають польським словом «костел», лютеранські — німецьким словом «кірха». (Тому словосполучення «католицькі костьоли» є тавтологією; правильно казати або просто «костьоли», або «римо-католицькі церкви/храми».) Головний храм міста або монастиря називають собором. У кафедральному соборі править службу ієрарх, що очолює церковно-адміністративну округу (єпископ, митрополит, кардинал). Однією з монастирських споруд є трапезна, яка сполучає приміщення для релігійних відправ (трапезна церква) та приміщення для прийому їжі (трапезна палата). Існують храми, спеціально призначені для проведення обряду хрещення,— хрещальні (баптистерії). На відміну від «повноцінних» храмів, каплиці не мають вівтаря; тому в них можна помолитися, але не можна провести літургію. 
Більшість гілок протестантів проводять богослужіння в молитовних будинках, іудеї (рабаніти) — в синагогах та молитовних будинках («школах»), караїми — в кенасах, мусульмани — в мечетях, буддисти — в храмах. Сучасні українські язичники, наскільки відомо, спеціальних приміщень не мають, але влаштовують споруди, подібні до давньослов’янських капищ.
Треба також згадати про вежеподібні сакральні споруди, призначені не для богослужіння — християнські дзвіниці [Примітка: Зазначимо, що в деяких дзвіницях розміщено вбудовані церкви], мусульманські мінарети, буддистські пагоди. До сакральних споруд можна віднести також священні джерела та могили святих.
Кілька конфесій (православні, католики, вірмени), а також буддисти мають монастирі (буддистські монастирі називаються дацанами). У мусульман існують схожі на монастирі установи — текке, які є гуртожитками дервішів. Монастирі у більшості випадків є не окремими спорудами, а архітектурними комплексами, що можуть займати досить значну територію. Тому на картах великого масштабу (де показано окремі споруди) бажано відрізняти назви монастирів від назв окремих споруд. Православні і греко-католицькі монастирі, напряму підпорядковані вищій церковній владі, називають ставропігійними. Деякі найбільш поважні і великі чоловічі ставропігійні монастирі мають почесний титул лаври. Невеликі віддалені монастирі називають скитами або пУстинями (часто вони є «філіями» великих монастирів).
У наш час з’явилися комплекси споруд, що не є монастирями. Крім одного або кількох храмів, до таких комплексів можуть входити релігійні навчальні заклади, лікарні, притулки. Прикладами цих храмових комплексів (термін запропонований Михайлом Кальницьким) є «Чорнобильський» комплекс Архангела Михаїла у Дарниці та комплекс парафії св. Ольги на Харківському масиві (обидва — в Києві) [Кальницький М. Храми Києва.— К.: вид. дім Д.Бураго, 2006.— С. 111—115].
Крім надземних сакральних споруд, існують і підземні. Маємо на увазі печерні храми та монастирі, що існують в кількох регіонах України, зокрема, в Києві, в Криму, у долині Дністра, на Донеччині. Усі вони створені православними ченцями.

Безлад у назвах. В атласі Києва [Київ. Атлас.— Вип. 11.— К.: Картографія, 2008] позначено кілька православних і греко-католицьких церков, названих на честь однієї священної особи —святого Миколая Мірлікійського (Чудотворця). Одна з церков названа «Свято-Миколаївською», друга — «Миколаївською», третя — «Микільсько-Притиською», четверта — «Микільсько-Набережною», біля п’ятої стоїть підпис «Пам’яті жертв Чорнобиля». У тому ж атласі бачимо дві православні церкви, що стоять майже поруч; одна з них має назву «Троїцька», друга — «Свято-Троїцька». На карті Харкова [Харьков. План-схема.— К.: АО «Спаэро Плюс»; КВКФ, 2002] церкву, названу на честь св. Олександра Невського, підписано як «Александро-Невская церковь», а названу на честь св. Сергія Радонєзького — «Свято-Сергиевская церковь» (а чому б не «Сергие-Радонежская»?). Вочевидь, назви храмів потребують уніфікації так само, які і будь-які інші власні назви. Адже навряд чи комусь спаде на думку, укладаючи офіційний список осіб, в якому є три повні тезки, назвати першого Петром Васильовичем Іваненком, другого — Петриком Іваненком, а третього — Петром на прізвисько Рудий.
Щоб уможливити уніфікацію назв сакральних споруд, проведемо аналіз цих назв, обмежившись тільки православними об’єктами (це обмеження зумовлене недостатньою обізнаністю автора з назвами об’єктів інших конфесій та релігій). Отже, храми називають на честь окремих священних осіб (св. Миколая, св. Варвари, архангела Михаїла) або їхніх груп (Жон-мироносиць, Сорока севастійських мучеників, Всіх святих), священних подій (Різдва Христового, Успіння Богородиці, Зішестя Святого Духа), богословських понять (Трійці, Софії — Премудрості Божої), а також на честь ікон Богоматері (Казанської, Іверської, Троєручиці). Що стосується монастирів, то їхні назви повторюють посвяту головного храму (собору) обителі, але поруч часто стоїть друга («індивідуальна») назва: Успенська Почаївська (від населеного пункту або урочища Почаїв) лавра, Успенська Києво-Печерська (від міста Києва та печер, в яких жили перші ченці) лавра, Троїцький Іонінський (від імені засновника — старця Іони) монастир, Глинська (від урочища Глинськ) Різдва Богородиці пустинь. Подібно до монастирів, деякі храми також мають «індивідуальні» назви: церква св. Миколая Набережного (стоїть на березі Дніпра), церква Успіння Богородиці Пирогощої (від ікони «Пирогощої» — спотвореного грецького слова, яке означає «Баштова»), церква Спаса на Берестові (від історичної місцевості Берестове). 
Як видно з наведеного вище прикладу з київськими церквами св. Миколая, у вжитку є різні форми назв сакральних споруд. Можна виділити три форми: 
— повна (церква святителя Миколая Мірлікійського Чудотворця; собор святої Софії — Премудрості Божої; церква Успіння пресвятої Богородиці);
— скорочена прикметникова (Свято-Миколаївська / Миколаївська / Микільська церква; Софійський собор; Успенська церква);
— скорочена іменникова (церква св. Миколая; собор св. Софії).
До цього слід додати, що до священних осіб, крім Христа та Богоматері, належать: 1) святі — земні люди, більшість яких є історичними особами; 2) надприродні істоти (архангели). Кожний зі святих має певний «ранг» (за церковною термінологією — «лик» або «чин»): пророк, апостол, мученик, страстотерпець, сповідник, преподобний, безсрібник, юродивий, святитель, рівноапостольний, благовірний, правідний тощо [див.: Настольная книга священнослужителя.— Т. 4.— М., 1983.— С. 212]. Для розрізнення святих-тезок вживають «прізвиська»: так, у церковному календарі присутні великомученик Димитрій Солунський, святитель Димитрій Ростовський і страстотерпець Димитрій Углицький. Зрозуміло, що у назвах на картах згадувати «ранги» святих немає потреби — достатньо скороченого слова «св.» перед іменем. Натомість вживання «прізвиська» корисне у випадках, коли у місті є храми, названі на честь святих-«тезок» (наприклад, у Києві є церква св. Феодосія Печерського і церква св. Феодосія Чернігівського). 

Зловживання «святістю». У 1990-ті роки у пострадянських країнах розповсюдилася практика приєднувати до традиційних назв православних храмів та монастирів слово «Свято»: не Покровський, а Свято-Покровський монастир, не Михайлівська, а Свято-Михайлівська церква. Як відзначає єпископ Марк (Головков), ця практика не має коріння у православній російській (додамо, і в українській) традиції і відбиває погляди неофітів, які вважають, що святість збільшується внаслідок частого вживання цього слова [HYPERLINK "http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/autors.cgi?item=051007150858" Марк (Головков), епископ Егорьевский. О современных нововведениях в наименованиях монастырей и храмов (http://www.pravoslavie.ru/put/051007150322)]. Насправді ж без слова «Свято» не можна обійтися лише у назвах об’єктів, присвячених Зішестю Святого духа: Святодухівська церква (зауважимо, що згідно з чинним правописом дефіс тут непотрібний).

Пропозиції щодо уніфікації назв. Обираючи форму для назви сакральної споруди, розміщеної на карті, слід керуватися, на наш погляд, двома вимогами: лаконічністю та інформативністю. (Прикладом лаконічності можуть бути англомовні карти, де собор св. Павла фігурує як «St. Paul’s», а церква Всіх святих — як «All Hallows» [History of London.— London: Times Books, 2004.— P. 41], антиприкладами — назви храмів з українських видань: «Храм Святому Священномученику Александру архиепископу Харьковскому» [Харьков. План-схема.— К.: АО «Спаэро Плюс»; КВКФ, 2002]; «Церква Святого Отця Миколая Чудотворця» [Львів. Центр міста.— К.: Картографія, 2006]; «Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» [Одесса. План города.— К.: Ин-т передовых технологий, 2008].) Виходячи з цього, пропонуються такі правила для назв православних сакральних споруд на картах.
Назви храмів, присвячених священним особам, слід вживати у скороченій іменниковій формі: церква св. Феодосія; церква св. Миколая. Якщо ім’я святого має кілька варіантів, то обирати краще той, що ближче до церковної традиції: Василій (а не Василь), Димитрій (а не Дмитро), Миколай (а не Микола), Михаїл (а не Михайло), Феодор (а не Федір). При необхідності треба додавати «прізвисько» святого та/або «індивідуальну» назву: церква св. Феодосія Печерського; церква св. Миколая на водах. Як виняток, назви видатних храмів (переважно соборів) доцільно вживати у традиційній прикметниковій формі: Володимирський собор (а не собор св. Володимира), Андріївська церква (а не церква св. Андрія).
Назви храмів, присвячених священним подіям та богословським поняттям, можна вживати як у скороченій прикметниковій формі, так і в скороченій іменниковій формі: Успенська церква і церква Успіння Богородиці; Троїцька церква і церква св. Трійці. На вибір форми для назви конкретного храму може впливати стала традиція: стародавню київську церкву, присвячену Преображенню Господньому, називають церквою Спаса на Берестові, а її «тезок» — Спасо-Преображенськими (або просто Преображенськими / Спаськими; усі три прикметникові форми є взаємозамінними). Інколи вимога інформативності диктує вибір тільки іменникової форми. До таких випадків належать, наприклад, храми, присвячені Різдву Христовому, Різдву Богородиці та Різдву Іоанна Предтечі, оскільки при вживанні прикметникової форми («Різдвяна») незрозуміло, народженню якої з трьох осіб присвячений храм.
Серед ікон Богоматері з точки зору структури їхніх назв можна виділити дві групи. Назви першої групи утворені від топонімів (Казанська, Іверська, Тихвінська), другої — пов’язані переважно з різними чудесами (Знамення, Живоносне джерело). Відповідно назви храмів, присвячених іконам першої групи, можна вживати у скороченій прикметниковій формі (Казанська церква), а другої групи — у скороченій іменниковій формі (церква Живоносного джерела).
У назвах монастирів (які практично завжди мають прикметникову форму) в залежності від конкретної ситуації доцільно або залишати «індивідуальну» складову, або давати їх повністю.

Назви на іномовних картах: транслітерація чи переклад? На виданих в Україні англомовних картах українських міст можна побачити назви сакральних християнських об’єктів, подані транслітерацією: Sviato-Illins’ka, Voskresens’ka, Rizdva Khrystovoho, Oleksandrivs’kyi kost’ol [Київ. Атлас.— Вип. 11.— К.: Картографія, 2008]. Цілком зрозуміло, що такі назви ні про що не кажуть користувачеві, який не знає української мови, і що логічніше тут було б застосувати переклад (так само, як і у випадку з музеями чи державними установами): St. Elijah’s, Resurrection, Christ’s Nativity, St. Alexander’s. На підтримку нашої думки пошлемося на практику англомовних країн: скажімо, в «Encyclopedia of Ukraine» та путівнику «Ukraine» на картосхемах українських міст назви сакральних споруд подано перекладом [Encyclopedia of Ukraine.— Toronto-Buffalo-London, 1984; Johnstone, Sarah. Ukraine.— Lonely Planet, 2005].

На завершення висловимо таке міркування: корисним для картографів (і не тільки для них) був би довідник, присвячений назвам сакральних споруд різних релігій. Якісно таку роботу міг би зробити невеличкий творчий колектив у складі картографа, релігієзнавця та філолога.

