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вано! столнтями умовно-декоративно! мови археолопчних знахщок i традишйного народного мистецтва художники творчо виробляли нову естетичну форму, що вщповщае
м1фолопчному зм1сту. Зображення знакових прадавшх TBOpiB вплинуло на умовний
характер стилютики модерну.
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У1139—1146 роках, на швшчно-захщнш околиш Киева, Дорогожичах, чернтвський
князь Всеволод Ол ьгович заснував храм на честь свого духовного патрона Александр! йського арх1епископа Кирила. Для династп 0льгович1в храм став замкькою резиденщею i фам1Льною усипальнею. У 1194 poui тут поховали кшвського князя Святослава —
героя давньорусько'У поеми «Слово о полку I r o p e ß i M » .
У 60-х роках XIX ст. на стшах Кирил!всько1 церкви пщ тинькованими i живописними нашаруваннями були виявлеш фрески XII ст. У 1884 poui пщ кер1вництвом професора А. Прахова проведено величезну роботу щодо i'x розчищення i вщновлення олшними фарбами [1]. У цих роботах брали участь викладач1 та учш КшвськоУ художньоУ
школи М. Мурашка, з часом вщом1 украУнськ! художники: I. 1жакевич, I. Селезньов,
X. Платонов, М. Пимоненко та iH.
У 1884 p o u i з Петербурга до Киршпвсько'1 церкви для виконання p o 6 i T запросили молодого художника М. Врубеля, який написав декшька настшних композишй i чотири
iKOHH для iKOHOCTaca [2]. Його робота у Киршпвськш u e p K B i складають золотий фонд
художньоУ спадщини видатного майстра.
На склеп iH Hi захщноУ частини x o p i ß Кирил1вськоУ церкви М. Врубелем була написана
велетенська (всього за три мюяш i без детальних ecKi3iß) композищя «31шестя Святого
Духа на апостол!в» — «П'ятдесятниця» або «Тршця». Tßip займае все склепшня другого
поверху храму. Чи юнував аналопчний сюжет на цьому мгсщ в давнину — невщомо, але,
швидше за все, B n 6 i p теми не був випадковим. У XVII ст. Кирил1вська церква була переосвячена на честь Свято! T p m u i , а композицп з вщповщною темою в c o ö o p i не було. Очевидно, це стало од Hie ю з причин, по якш А. Прахов запропонував М. Врубелю виконати
саме цей сюжет на втьному вщ давнього живопису n p o c T o p i склепшня xopiß.
Не випадково вибрано i Micue розташування сюжету. Захщна частина храму — Micue,
яке функционально вщводилося пщ захоронения. Поховання символ1чно eiдпов)дало тематиц! CMepTi i Воскресшня. 3iшести Святого Духа на апостгпв, що вiдбyлocя на
п'ятдесятий день ш'сля Воскресшня Христа, пщкреслюе символ!чне значения Воскресшня i продовження д!янь Христа через його учшв. Вщомо, що боковий BiBTap Святого
Духа в XVII ст. розмщувався у швшчнш части Hi нартексу, в M i c u i , де були влаштоваш
поховання батыав та сестер святителя Димитр1я Ростовського, який протягом п'яти
мгсящв 1697 року був iryMeHOM Кирил1вського монастиря. Таким чином, у М. Врубеля
були Bei пщстави написати на захщному cклeпiннi x o p i ß композищю «Зшестя Святого
Духа». У летератург зверталася увага на художню uiHHicTb цього сюжету, але не менш ц ь
кава його семантична значуипсть, як у сприйнятп монументального ансамблю храму,
так i в розумшш творчого гешя М. Врубеля.
Композищя «31шестя Святого Духа на апостсшв» виконана за аналопею з древшм
зображенням — карбованим складнем Свангел1я з Анчисхатсько! церкви грузинського Гелатського монастиря. Широко i вiльнo, як того вимагають пропорцп склепшня,
Tßip розгорнутий по горизонталь Швколом зображено дванадцять апостол!в, у ценTpi — постать Богородиц!. Зверху, вщ голуба, символ1зуючого Святий Дух, через вогне- *
HHi язики сходить небесна благодать, шсля чого апостоли дивовижно набувають знань
з р1зних мов для проповщування вищо'У ютини - християнського в!ровчення. Саме
ui апостольсыа проповщ1 поклали початок народженню ВселенськоУ Церкви; саме
«П'ятдесятниця» е символом народження ВселенськоУ Церкви.
«ЗУшестя Святого Духа» надзвичайно майстерно виконано М. Врубелем - блискучим
художником монументалютом у художнШ техшщ, що iMiTye моза'Уку. Пастозний переривчастий мазок створюе враження, що золой шмби апостол iв, пщлога пщ ix ногами викладеш з окремих мозаУчних пластинок. Поста™ врубел1вськихапостол1в немов викарбуван!
з мармуру i нагадують cкyльптypнi твори Мжеланджело. Об'емнгсть ф!гур пщкреслюе
уветнута нашвциркульна поверхня склепшня, на якому розташована композищя.
Незвичайною е краса колористичноУ гами одягу святих. Загальний бший тон xiTOHiB випромшюе р1знокольорову палпру перламутру pi4K0B0i' мушль Бший кол1р - символ Бога
Отця i чистота 1стини, mrcip, який мгстить у co6i розкшну барвисту гаму — ciM вщтшюв
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спектру. У природ! розкладання бшого кольору на eiдинки ми cnocrepiraeMO пщ час заломлення струмен1в дощу сонячними променями — веселка i е розкладанням бшого кольору на ciM вштшюв. М. Врубель, за твердженням лжар1в, що вивчали його творчють, на
вщмшу вщ звичайних людей мав феноменальну здатжсть бачити десятки вщтшюв бшого кольору. Але перш за все це, поза усшякими сумшвом, дивовижний дар талановитого
майстра—дар вщ Бога. На ui невидим! для звичайного людського ока вщблиски художник
розподшив rnnip вбрання апостсшв, який можна пор!вняти з оркестром вштшюв, з живописною симфошею, залежно вщ освплення, що спалахуе р!знокольоровими в!дблисками.
Такий ефект створюе видимють сяяння, под!бного до сяяння Фаворського Божественного
свгтла, що з'явилося над апостолами пщ час Преображения Icyca Христа на ropi Фавор.
Згщно з християнською !сихатською традищею !стинне Богоп!знання зосереджуеться у спогляданш Божественного свила, що наповнюе людину. Свгаюва !нформац!я,
фотодос!я, е посередником М1Ж трансцендентним Богом i видимими р!внями буття.
Саме таке Божественне свило випромшюе врубел!вська пали-ра мютико-символ1чно!
композици «3!шестя Святого Духа».
Одяг центрально! постай Богородиц! вир!зняеться блакиттю xiTOHa (син!й кол!р
неба — символ Богородиц!, шжно-фюлетовий — один з вщтшюв пурпуру, символу
царственост!). Мафор!й на I! голов! орган!чно поеднуеться з перламутровими переливами вбрання апостол!в.
Обличчя Христових посланщв, уражених дивовижною под1ею, виражають складний
емоц!йний стан. Вщчуваеться колосальна, однак, у той же час, благородно-стримана експреая, екзальтац!я. Величезш, властив! в!зант!йському стилю живопису o4i апостол!в
пщкреслюють зосереджений психолопзм моменту.
Деяю з персонаж!в вщверто нагадують сучасниюв М. Врубеля [3]. Богородиця схожа
на молоду фельдшерку Mapiio Федор!вну Сршову (вона жила в ciM"! Прахових i наглядала
за часто хворобливою Емшею Льв!вною - дружиною професора Прахова). Серед змальованих — археолог М. Гошкевич (другий л1воруч в!д Богородиц!) в образ! апостола Марка;
BiH велично стопъ, через хвилювання притискае руку до грудей. Священика Киршивсько!
церкви П. Орловського зображено в o6pa3i апостола Матв!я, його обличчя в глибокому роздум!, з високим вщкритим чолом та довгою сивою бородою, вщм!чене аскетизмом (тренй
л!воруч вiд Богородиц!). Професор А. Прахов в образ! апостола Якова, з рудим волоссям i
бородою, молитовно здШняв 04i до пщнебесся. Прото!ерей Софшського собору П. Лебединцев, вщомий доел 1дник кшвських святинь, змальований другим праворуч вщ Богородищ - це мудрий Старий, що завмер у величавому споко!'. Слщ зазначити, що Bei перел!чен1 — яскрав! представники штелектуально! ел!ти свого часу, вщом! дослщники i цшител!
ки!вських християнських древностей, люди глибоко! духовно! культури. Молодий апостол, змальований трепм л1воруч вщ Mapii, мае безперечну схожють з самим М. Врубелем.
Згщно з 1Конограф1чними канонами третсми вщ Богородиц!, л!воруч, завжди змальовують
апостола Луку. Вщомо, що Лука був не лише апостолом i евангелютом, але й жонописцем,
якому належить перший живописний образ Богоматери в християнськ!й традици його
вважають автором вщомо! жони «Богомапр Володимирська». Символ!чно, що М. Врубель
евщомо зображуе себе на Micui Луки, тобто на Micui художника-iконописця.
Цей апостол вир!зняеться на тлг шших. Уражений внутршш!м осяянням у сприйнягп
Святого Духа, BiH пщв!вся: його руки, з тремтячими вщ хвилювання пальцями, в духовному nopHBi притиснут! до грудей, чорне волосся, що обрамляе блще проникливе обличчя, локонами опускаеться на плечь Якщо у !нших апостол1в 04i широко вщкрип або
нашвприкрип, то цей персонаж зображений i3 закритими очима. М. Врубель, надшяючи
repo'iB cBoi'x живописних TBOpiB величезними широко розкритими очима, немов намагаеться зазирнути в !'х душу. Зрозум1ти, розгадати, розкрити душу людську - один з головних acneKTiB врубел1вського творчого пошуку. Змальовуючи себе i3 закритими очима,
художник,ftMOBipHO,показуе свое сприйняття Божественного свгтла через власну душу.
Завершуеться композищя зображенням Царя-Космосу. Старий, з красивою сивою
бородою, в корон!, прикрашешй коштовним камшням, з! здшнятими у пщнебесся ру-
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ками, немов пщтримуе цю грандюзну монуменгальну композишю. Символ1чний образ Царя-Космосу у в1зантшськш жонографи персотфжуе темну, неосв1чену частину
людства — до не! апостол и р1зними мовами понесуть светле християнське В1ровчення.
Не випадково розкрип долош Старого згорнуп Bropi композицп. Вщ Бога Отця, Icyca
Христа, Святого Духа, через просветлен их апосгатпв, вщкритими пщнебессю долонями Цар-Космос сприймае Божественну благодать, що сходить у вигляд! язик!в полум'я
«П'ятдесятнищ». Фоном для зображення Старого служить архетектурна композищя —
контури готичного i схщного, схожого на мшарет, будинюв. Присутшсть р^зностильових, характерних для р1зних географ1чних perioHiB архетектурних споруд, символ1зуе
сторони свету - швшч, швдень, захщ, схщ. За BciMa иими напрямками вшправляються
апостоли, щоб розповсюджувати в1ровчення Icyca Христа мовам i народам.
На стовпах, як1 пщтримують арку i склепшня з композищею «31шестя Святого Духа»,
вщтвореш постап двох пророк! в — Мойсея та 1лл1, причому зображення голови Мойсея
виконано М. Врубелем, решта постап Мойсея i все обличчя 1лл1, ймов1рно, належали
пензлю когось з «мурашк!вшв». Це Ti сам! пророки, яких апостоли побачили поряд 3i
CBOi'M Учителем на ropi Фавор пщ час Преображения Господнього. Присутшсть поряд з
«П'ятдесятницею» зображень старозаветних пророк1в символ13уе зв'язок Старого i Нового З а в т в , спадкоемн1сть ново! християнсько! релетп. А наявшсть образ!в n p o p o K i B
Мойсея та 1лл1, учасник1в i св!дк!в Фаворського дива, акцентуе таемничий сакральний
зв'язок «Преображения» i «П'ятдесятниц!». Преображения Господне, так само, як i 3iшестя Святого Духа, супроводжуеться появою Божественного вогняного светла, тобто,
щ поди пов'язаш ВИДИМИМИ ознаками, як! ведуть до п1знання Бога.
Розташування композицп на величезшй площ! нашвсферичного склеп1ння xopiß,
на в!дм!ну вщ традиц!йного площинного розм!щення цього сюжету, залучае глядача
до започатковано! поди. Експресивна напруга дивовижного моменту наповнюе Святим Духом не лише зображених апостол!в, але i робить глядача причетним до дива.
Композицшна побудова сюжету своею граф!чною формою дивовижно нагадуе головний y6ip християнських iepapxie - митру. Один з багаточисельних символ!чних прообраз1в митри - страсний в1нець Icyca Христа. У розглянутому випадку цей символ!чний
вшець немов сплетений з образ!в учн!в Христа — апостагпв, як1 CBOIM подвижницьким
служ!нням продовжили мученицький подвиг Учителя. Немов би виткана з одягу апостсшв, митра бшого кольору завершуеться золотою короною з тринадцяти вогненних
зубшв, як! зверху сполучен! небесною сферою. В1нчае митру зображення голуба - Духа
Святого. Згщно i3 церковними канонами, б!ла митра обов'язково одягаеться пщ час хиpOTOHi'i — посвяченш в сан епископа. У цьому випадку також вщбуваеться своерщне посвячення апостол!в в епископський сан. Золота митра — це i символ створено! апостолами Вселенсько! Церкви, а поеднання бшого i золотого — символ Царства Небесного. Дал1
зпдно з композишйною побудовою митра в!нчае образ Царя-Космосу, символ!зуючого
неосв!чен! племена i народи, i, в!дпов!дно, посвячуе ui народи у християнство.
У цьому цЫсному за композицШною побудовою i ретельним лакошзмом живопис- *
ному TBopi яскраво простежуеться особливий врубел^вський декоративний модерн.
Художн!й синтез християнсько!, юторично! i символ!чно! проблематики композицй'
виявляеться i у передач! простору, пластиш постатей, cnocoöi вираження емоц!йного
свету персонаж!в цього чудового твору, показуе глибок! п1знання автора у хрисгиянськ!й !конографй", символ!щ, в!дкривае таемничий, до кшця не розгаданий духовний
свет М. Врубеля.
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