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Наукові записки НІЕЗ «Переяслав»

Олександр Юрченко
(Переяслав-Хмельнии,ький)

ХРЕСТИ-РЕЛІКВАРІЇ
З ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.

З Переяслав-Хмельницького відомо десять хрестів-склад- Розміри: 8,7x6,7 см. Бронза, литво.
нів, різної типології, дев'ять з яких датується XII - першою Хрест прямокінечний із заокругленими кінцями

половиною XIII cm. і один ХV cm. Кілька давньоруських хрес- та парними виступами-«слізками» на кожному кін-
тів -енколпіонів вперше вводиться у науковий обіг. ці. В центрі стулки рельєфне зображення Богомате-

рі Одигітрії в повний зріст з немовлям, а в трьох

В
середньовічній археології хрести-релікварії займа- кінцях стулки, погрудні зображення апостолів. На
ють чільне місце серед інших християнських ста- лицевій стулці енколпіонів цього типу, судячи з
рожитностей, відбиваючи художнє та духовне аналогій, зображувалося Розп'яття з трьома святи-

життя суспільства Русі. Серед науковців, термін «хресг- ми в медальйонах на кінцях [3, с.60, 72].
енколпіон» досить тривалий час застосовується до наг- Енколпіони цього типу поділяються на два варі-
рудних і порожніх двостулкових хрестів-складнів, котрі анти: перший - існував у XI ст., другий - похідний
побугували в межах Візантійської імперії та руських від першого, виник і побутував у XII та XIII ст. [З,
князівств. Додамо, що у Візантії енколпіонами назива- с 61]. На нашу думку, даний складень слід відно-
ли предмети різної форми (медальйон, хрест, коробоч- сити до другого (пізнішого) варіанту,
ка), котрі містили в собі реліквії або напис-молитву і Тип II. 4. 3. Ціла лицева стулка енколпіону, ви-
слугували власникам флактеріями, тобто оберегами, падково знайдена на території міста (рис. 1. 1). Точ-
Традиція масового виготовлення хрестів-енколпіонів ні час та місце знахідки не відомі. Зберігається в
для паломників зародилася ще в сірійсько-палестин- приватній колекції жителя с Циблі (Переяслав-
ських хрисгиянських центрах, де процвітав культ Чес- Хмельницький р-н) Гончара В.А.
ного Хреста. Під впливом свого південного сусіда, хрес- Розміри: 9 (з петлями) х4 см. Мідь, литво,
ти-релікварії почали виготовляти і на руських землях, Хрест прямокінечний, оконтурений низьким
особливо в Києві, де діяла, так звана «Велика майстер- бортиком, в середохресті композиція Розп'яття,
ня». Хрести-енколпіони були предметами власного бла- Збереженість відносно добра. Рельєфні зображення
гочестя і насамперед показували причетність віруючого сильно відполіровані та сплощені. Па стулці виді-
ло церкви, єднання з нею, а крім того мали оберего-за- лено поперечну перекладину Хресного Дерева із уз-
хисну функцію, закладену в самій символіці хреста, голів'ям та підніжжям (восьмикінечний хрест).
Завдяки культу святих мощей, розвинутому в христи- Христос зображений з прямим тулубом, прямими
янській церкві, існувала пов'язана з цим явищем віра руками та ногами, голова з німбом відхилена до
в їх чудодійну силу. Звісно, на Русі спочатку не висга- правого плеча. Напис на узголів'ї повністю стер-
чало власних святих мощей, а закордонні були важко тий, залишилося лише кілька заглиблень, котрі
доступні, тому в своїй переважній масі енколпіони міс- свідчать про його існування. За аналогіями напис
тили в собі, так звані «другорядні реліквії», які внаслі- міг читатися як: ІСХС, ІСХСС або СХС. Тильна
док такої ситуації були особливо актуальні. До них від- сторона лицевої стулки мілка, з рівним дном і
носилися різні предмети, олія, вода, котрі тісно контак- сильно зашліфована. На зворотній стулці енколпі-
тували з тими чи іншими святими реліквіями [3, с.5-6]. онів такого типу, в середохресті, зображувалася Бо-

Спеціально в наукових публікаціях, Переяслав- гоматір Агіосоритиса в повний зріст, повернутою
ським складням увага не приділялася, проте в кіль- вліво з молитовно піднятими руками. У верхньо-
кох працях, вони фігурують серед однотипних або му і бокових кінцях стулки були погрудні зобра-
різнотипних старожитностей [1; 2; 3]. ження святих в медальйонах. В інших випадках бо-

3 м. Переяслав-Хмсльницький відома невели- кові зображення замінювалися написами [3, с.97].
ка група релікваріїв, більшу (давньоруську) час- Енколпіони цього типу датуються рубежем. XII-
тину з якої ми подаємо за класифікацією роз- ХШ-перпіою половиною XIII сг. [З, с.98-101].
робленою Г'.Ф. Корзухіною та А.А. Пєсковою. Тип III. 1. 1. Уламок лицевої стулки (ниж-
Кілька енколпіонів вперше вводиться в науко- ній кінець) енколпіону, знайдений під час роз-
вий обіг (типи 11. 4. 3., III. 1. 2., IV. 6. 4.). конок давньоруської соборної церкви св. Ар-

Тип II. 1.1. Зворотня стулка енколпіону, випадково хістратига Михаїла, О.С. Аннєнковим у 1840
знайдена на околиці міста в кінці XIX сг. Точне міс- р. Зберігається в м. Київ, у Національному му-
це знахідки не відоме. Місце зберігання не відоме. зеї історії України, №В-990 (за інв. 1949 p.).
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Бронза, литво, різьба. черню. На двох із них чернь втрачена. На правій
Лицева стулка цих рельєфно-чернених енколпіонів зверху «слізці» ямка для черні відсутня, натомість

має таку ж саму сюжетну композицію, що й лицева нанесено косі, короткі насічки. Внутрішня сторона
стулка енколпіонів типу III. 1. 2., про що йтиметься стулки глибока, з нерівним дном. Западини в сере-

нижче. За аналогіями, на зворотній стулці зображува- дохресті концентруються на протилежному боці
лася Богоматір Одигітрія з погрудними зображення- від Розп'яття, злегка повторюючи його обриси.

ми св. Миколи і апостолів Петра та Павла [3, с 106]

Часом появи цього типу хрестів вважається

На зворотній стулці чернене зображення восьми-

кінечного хреста з «сяйвом» у середохресті. Контур
рубіж ХІ-Х11 ст. Загального поширення вони на- стулки обведено мілкою лінією з коротких косих ри-
бувають у XII ст., проте окремі складні побуту- сок, аналогічно лицевій. Однак, завдяки затертості
ють і в XIII ст. Наш енколпіон за аналогіями
датується XII ст. |3, с.101-110].

поверхні, вони візуально слабко прослідковуються.
Чернений хрест оконтурений мілкою, слабо ви-

Тип III. 1. 2. Цілий енколпіон, випадково знай- діленою лінією. Ще одна лінія об'єднує медальйо-
дений в мікрорайоні Підварки (колишнє село), в ни і створює таким чином, ілюзію хреста. По кін-
садибі Яковенко М.Г. по вул. Суворова, 3 у 1963 р.
(рис. 1. 6; рис. 2). В своїй монографії М.М. Корін-

цях стулки розміщені чернені, погрудні зображен-

ня чотирьох святих. Над плечима святого з ліва,
ний незрозуміло чому подає його, як знахідку з слабо затертий напис: ЛУКА; у святого з правої
розкопок давньоруського храму св. Архістратига сторони, над плечима напівстертий напис і можли-
Михаїла [4, с.213]. Зберігається в м. Переяслав- во, з певною долею вірогідності, він читається як
Хмельницький у Національному історико-етногра- ФО[МА]. Святих зверху і знизу ідентифікувати
фічному заповіднику «Переяслав», №А-62.

Розміри: 12 (з петлями та оголів'ям) x6,9xl,l см.
складно. Більшість виступів - «слізок» позбавлена

черні. «Слізка» зверху справа без ямки для інкрус-
Бронза, литво, різьба, гравіювання, інкрустація черню, тації, яка скоріше за все не виділялася при виго-

Хрест добре збережений, з литим циліндричним товленні енколпіону. Внутрішній бік зворотної
і гранчастим оголів'ям. Стулки скріплені зверху стулки глибокий, але без западин і з рівним дном,
мідним штифтом. Краї стулки місцями потерті, За аналогіями хрест датується другою іюлови-
зрідка трапляються вм'ятини, місцями на зобра- ною ХІІ-першою половиною ХШ сг. [З, с.110|.
женнях втрачена чернь. В центрі лицевої стулки ре- Тип III. 2. 3. Цілий енколпіон знайдений під
льєфна композиція Розп'яття. Христос зображений час розкопок давньоруської соборної церкви Св.
з прямим тулубом, деталі якого пророблені різцем. Архангела Михаїла, Київською археологічною екс-

Руки прямі, злегка зігнугі в ліктях. На обличчі при- педицією АН СРСР та АН УРСР (далі - КАЕ АН
мітивно показана борода. Голова відхилена до пра- СРСР та АН УРСР), під керівництвом М.К. Кар-
вого плеча, над головою німб. На кінцях рук і ніг, гера в 1949 р. (рисі. 4). Зберігається в м. Санкт-
чітко читаються стигмати. Добре виділено централь- Петербург (Російська Федерація) у Державному

ну перекладину Хресного Дерева, узголів'я та підніж- Російському музеї (далі - ДРМ), №ДРМ-3870.
жя. Над центральною перекладиною проведена пун- Розміри 5,7x4,7x1,0 см. Бронза, литво, різьблен-

ктирна лінія, яка зроблена за допомогою пуансона, ня, інкрустація черню.
На верхньому і бокових кінцях - медальйони з Енколпіон прямокінечний із заокругленими

погрудним зображенням, виконані заглибленими кутами, із оголів'ям, сильно кородований, є втра-
лініями та інкрустовані черню. Зверху зображено ти металу. На кінцях обох стулок по парі висту-
св. Георгія Побідоносця в лускатому панцирі з ме- пів - «слізок». Збереглися лише рельєфні зобра-
чем та щитом. Слід зазначити, що пророблення ження, та й то в задовільному стані,
рис захисного обладунку є досить рідкісним і не На лицевій стулці рельєфна композиція
завжди зберігається до нашого часу. І хоча зобра- Розп'яття. Хресне Дерево не прослідковується,

ження не підписане, що може викликати сумніви, проте рельєфно виділені верхнє перехрестя (узго-
все ж, такий іконографічний образ типовий для єн- лів'я) та підніжжя. На протилежних від Христа
колпіонів цієї та суміжних груп. Справа від сторонах, погрудні чернені зображення Богома-
Розп'яття, зображення Богоматері, поруч з ним, під тері та Іоана Богослова. На зворотній стулці зоб-

правою рукою Христа заглиблений напис - анагра- раження Богоматері в повний зріст. Фігура Бого-
ма: МР OY. Зліва від Розп'ятгя, зображення св. Іо- матері із доволі низьким рельєфом, на фоні яко-
ана Богослова, з заглибленим написом під лівою го, більш високим рельєфом, виділяються руки з
рукою Христа: HONЪ. Обоє святих повернуті об- долонями, розкритими перед грудьми. Від рук
личчям до Ісуса Христа, св. Георгій дивиться пря- звисають кінці мафорію, по бокам, утворюючи
мо. Стулки обведені косими, короткими насічками, своєрідне заглиблення. Поруч заглиблена анагра-
місцями затертими. На кожному кінці хреста по ма МР. На верхньому і бокових кінцях, чернені
парі виступів - «слізок», заповнених в центрі погруддя святих в медальйонах [3, с 117, 123].
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Енколпіони цього типу датуються XII ст. або чернь місцями втрачена. В центрі лицевої стулки
частіше, більш ширше ХІІ-першою половиною XIII чернене зображення восьмикінечного хреста, вер-
ст. [З, с 118-127]. жній і бокові кінці якого роздвоєні. В чотирьох

Тип IV. 2. 1. Лицева стулка черненого енколпіо- круглих медальйонах, на кінцях стулки, заглибле-
ну, знайдена під час археологічних розкопок дав- ні, інкрустовані черню написи. Вгорі 1С, внизу
ньоруської соборної церкви св. Лрхістратига Миха- ХС у, справа NH, зліва КА. Написи потерті. Зво
їла, КАЕ ЛІ І СРСР і АН УРСР, під керівництвом ротна стулка складня тотожна зображеннями ли-
М.К. Каргера в 1954 р. Місце зберігання не відоме, цевій, однак чернений восьмикінечний хрест тут

Розмір: 9,0x7,2 см. Бронза, литво, різьба, інкрус- з розширеними кінцями. Все ж зворотна стулка
тація черню. надто пошкоджена, що не дозволяє розглядати

Енколпіон прямокінечний із заокругленими написи та зображення більш точніше [3, с 155].
краями. На лицевій стулці, в центрі, розміщува- Більшість енколпіонів даного типу датується кін-

лося вирізьблене і заповнене черню Розп'яття. У цем ХІІ-першою половиною XIII ст., деякі з них да-
медальйоні верхнього кінця св. Георгій Побідоно- туються в ширших межах - ХІІ-ХІІІ ст. [З, с. 152-157].
сець, справа від Христа - Богоматір, зліва - Св. Тип IV. 6. 4. Майже ціла зворотна стулка ен-
Іван Богослов. На зворотній стулці таких енколпі- колпіону випадково знайдена в ур. Луг, у обриві

онів зображувалася Богоматір Оранта в повний лівого берега р. Трубіж в 2005 р. (рис. 1. 5). Збе-
зріст, а в медальйонах погрудні зображення свя- рігається в кабінеті археології ДВНЗ «Переяслав-
тих, серед яких незмінно: справа від Богоматері - Хмельницького державного педагогічного універ-

аиостол Павло, а зліва - Петро [3, с 142]. Датуєть- ситета імені Григорія Сковороди»,
ся цей тип енколпіонів XII ст. [З, с.142-143]. Розміри: 2,6 (з петлями) xl,8x0,3 см. Бронза, лит-

Тип IV. 3. 2. Ціла лицева стулка енколпіону, во, інкрустація черню.

знайдена під час розкопок давньоруської соборної Стулка гарної збереженості з гладенькою повер-
церкви Св. Архістратига Михаїла, КАЕ АН СРСР і хнею. Хрест прямокінечний з чотирма прямокутни-
АН УРСР, під керівництвом М.К. Каргера в 1949 р. ми виступами в середохресті. Верхні петлі частково,
(рис. 1. 3). Місце зберігання не відоме. нижні повністю обламані. В центрі стулки чернене

Розміри: 8,0x5,8 см. Бронза, литво, різьба, чернь, зображення прямокінечного хреста і чотирьох овалів
Хрест прямокінечний, з двома прямокутними висту- - «сяйво» в його середохресті. Чернь збереглася місци-

нами в середохресті. Поверхня місцями кородована, є ми (три плями на хресті і одна на лівому верхньому
втрати черні. По краю, стулка оконтурена пунктирною лі- «сяйві»). Заглиблення для черні відлиті разом з стул-
нією та косою насічкою, які де-не-де збереглися. В центрі кою. В центрі хреста спостерігаються горбики окис-
чернене зображення Розп'яття. Чітко позначено попереч- лів міді. Під нижнім кінцем зображеного хреста міс-
ну перекладину, узголів'я та підніжжя. Поруч із підніж- титься округла, мілка ямка. Внугрішня сторона стул-
жям зображені символи сонця й місяця, інкрустовані чер- ки мілка, з невисоким бортиком і рівним дном. Зво-
ню. Під підніжжям зображення Адамової голови, злегка ротна стулка хрестів цього типу, прикрашалася таким
зміщеної від центра. Христос зображений з прямим ту- же черненим хрестом з сяйвом, але в рідких випад-
лубом і прямими, але непропорційно короткими руками, ках зображувалися лише прості хрести [3. с, 173-178].
Ліва нога заходить за праву, голова поставлена прямо, над Датується цей тип енколпіонів ХІІ-першою по-
головою німб. На бокових виступах, по обидві сторони ловиною XIII ст. [З, с 173-178].
від голови Христа заглиблений напис NHKA. Напис силь- Ще один цілий хрест-мощовик, прив'язується до
но пошкоджений і погано читається. На бокових кінцях руїн давньоруської каплички XII ст., над якою спо-
Хрисга чернені, прямо поставлені зображення Богоматері руджено сучасну церкву Успіня Пресвятої Богороди-
та Іоанна Богослова. Написи з їх іменами пошкоджені і ці (рис. 1. 7). Колекцію, де він находився, разом з
погано читаються [3, с 146]. Існування енколпіонів нього іншими давніми речами було подаровано Полтав-
типу припадає на ХН-першу половину XIII ст. [З, с.146]. ському Єпархіальному Давньосховищу переяслав-

Тип IV. 4. 6. Цілий енколпіон походить з розко- ським священником Тимофієм Богацьким у 1907 р.

пок давньоруської соборної церкви св. Архістрати- [1, с.78; 2, с.116]. Не виключено, що сам складень та
га Михаїла КАЕ АН СРСР і АН УРСР, під керів- деякі інші старожитності могли потрапити до отця
ництвом М.К. Каргера в 1949 р. (рис. 1. 2). Хреста- Тимофія в результаті розкопок П.О. Лашкарьова та
складня знайдено в перекриваючому руїни храму В.М. Ніколаєва в 1888 р. на місці будівництва Ус-
шарі. Зберігається в м. Санкт-Петербург (Російська пенської церкви [5, с.221-229]. Зберігається в м. Пол-
Федерація) у АРМ, №ДРМ-3871. тава у Полтавському Краєзнавчому музеї, стар.

Розміри: 5,6x4,5 см. Бронза, литво, інкрустація №13444; №872; №КВ. 18052, М. 2045 [2, сі 17].
черню. Розміри: 8,6x5,7 см. Мідь, литво.

Хрест прямокінечний із заокругленими краями. Хрест цілий, прямокінечний, із заокрутленми капле-
Пошкоджений корозією особливо зворотна стулка, подібними кінцями та петлями. Верхні петлі станов-
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лять єдине ціле з циліндричним оголів'ям. У центрі ли-
цевої стулки Розп'яття. Над головою Ісуса Христа та під
його руками рельєфні написи. Рельєфні фігури дрібні
і не дуже чіткі. Обидві стулки та медальйони в них
оконтурені низьким бортиком. Фігура Христа з пря-
мим тулубом і прямими руками. Ліва нога заходить за
праву. Голова нахилена до правого плеча. На кінцях
стулки в медальйонах зображено святих. У центрі зво-
ротної стулки бортиком виділено ромб, в якому роз-
міщене рельєфне зображення Богоматері Оранти з під-
нятими і відведеними в сторони руками. В чотирьох
медальйонах нечіткі зображення святих із нерозбірли-
вими рельєфними написами. Даний мощовик датуєть-
ся XV ст., а оскільки цей період стосовно міста ще не-
досконало вивчений, важко прив'язати хрест до кон-
кретного історичного об'єкіу на дитинці. Не виключа-
ється також і зв'язок хреста з Успенською церквою, за-
початкованою наказом князя Василя-Костянтина Кос-
тянтиновича Острозького на території замку в 1586 р.
Фундаменти цього храму були знайдені тими ж П.О.
Лашкарьовим та В.М. Ніколаєвим і залягали поверх ру-
їн давньоруської каплиці [5, с.223-224]. Тому знахідку
цього хреста-мощовика слід пов'язувати з церквою Ост-
розького ніж з давньоруською каплицею.

Отже з Переяслав-Хмельницького відомо дев'ять
різноманітних давньоруських хрестів-енколпіонів, кот-
рі більше всього виготовлені у «Великій майстерні»,
хоча не виключається виготовлення деяких у самому
Переяславлі Руському. Переважна більшість з них,

концентрується на місці давньоруської Михайлівської
церкви. Хрест-складень XV ст. можливо не є типовим
енколпіоном, а скоріше належить до класу звичайних
хрестів-мощовиків, котрі сформувалися у XTV ст. і бу-
ли поширені в пізній час, коли в українських землях
склався свій фонд мощей, власних святих.
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Рис 1. Хрести-релікварії з Переяслава-Хмельницького та його околиць.
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Рис 2. Енколпіон з садиби по вул. Суворова, 3.
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