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УДК 904:726(477.44)� Ростислав�Забашта 
(Київ)

до питАННЯ ІСтоРиКо-КУлЬтУРНого КоНтеКСтУ 
й оБСтАвиН поЯви БУШАНСЬКого РелЬЄфУ

У статті порушується питання причинно-наслідкового зв’язку між самобутнім (західно-
християнським за походженням) іконографічним ладом, латино-польськомовним / польсько-
мовним інскрипційним супроводом наскельного зображення в с. Буша Вінницької області та 
обставинами історико-культурного розвитку названого поселення впродовж кінця XVi – по-
чатку XViii ст.

Ключові слова: бушанський рельєф, поселення Буша, історико-культурний контекст,  автор / 
виконавець.

an issue of the cause-and-effect relationship between the specific (Western-christian by origin)  
icono graphic system, inscriptional accompaniment of the petroglyphic image in the latin-Polish /  
Polish- language in the village of Busha of the Vinnytsia region and the circumstances of the histori-
cal and cultural development of the named settlement during the late XVith – early  XViiith cen-
turies is raised in the article.

Keywords: Busha bas-relief, Busha settlement, historical and cultural context, author / executor.

Як показують останні історико-порівняльні студії іконографічного ладу наскель-
ного рельєфного зображення в с. Буша на Вінниччині, він позначений виразними ри-
сами західнохристиянської мистецької традиції [10]. Воднораз найновіші епіграфічні 
дослідження обґрунтовують існування на поверхні обрамленої таблиці названого мо-
нументального витвору латинсько-польськомовного чи лише польськомовного напису 
[11; 12], що також виказує зв’язок аналізованого рельєфу з культурним середовищем 
Західної Європи (щонайменше сув’язь із католицькою Польщею). Такий стан речей 
зумовлює, вочевидь, потребу висвітлення причин і обставин, а також – можливого 
способу появи західних рис у формальній структурі бушанської пам’ятки. Інакше ка-
жучи, слід звернутися до питання її історичного й етнокультурного контексту (а отже, 
і всього скельного архітектурного комплексу, складовою частиною якого вона є), аби 
з’ясувати конкретні умови й можливі чинники, за яких досліджуваний рельєфний 
образ св. Онуфрія Великого (властиво, сцени моління в пустелі названого святого 
пустельника) набув питомих для нього композиційно-іконографічних прикмет та ін-
скрипційного супроводу.

Щодо обставин. Цілком зрозуміло, аби з’явилося таке прозахідне (за своїм іконо-
графічним – а отже, і змістовим – та інскрипційним ладом) зображення, необхідно 
було відповідне культурно-релігійне середовище, яке могло дати насамперед запит 
на його появу й було, що не менш важливо, його безпосереднім «споживачем». Таке 
середовище в історії Буші фіксується двічі: а) упродовж історичного відрізку, по-
чинаючи від 70-х років XVi ст. й завершуючи початком 50-х років XVii ст., коли 
цим поселенням володів – спершу у співласності з попередніми місцевими (руськи-
ми / литовськими) землевласниками (зосібна з представниками роду зем’ян Брацлав-
ського воєводства – Бушинських), а перегодом одноосібно – рід польських магнатів 
і державних діячів Замойських, коли воно (поселення) активно розбудовувалося, 
набуло статусу міста й важливого стратегічного (передусім у військово-оборонному 
сенсі) пункту всього Східного Поділля [39, s. 444–446; 4, с. 16–17; 17, с. 55, 115; 3, 
с. 40, 41, 43; 2, с. 39, 41, 43. 46–48] і коли в ньому відповідно сформувалася й діяла 
польська (польськомовна і римо-католицька) громада, переважно з вищих, владних 
і найзаможніших верств місцевого люду; б) упродовж початку / середини першого 
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десятиліття – середини 90-х років XViiІ ст., коли територія Брацлавщини фактич-
но повернулася (на початку названого століття) до складу Речі Посполитої 1, коли в 
усьому краю і конкретно в Буші відновилися повноваження польської адміністрації 
та правоволодіння польської шляхти і коли з’явилися та масово поширилися різні 
інституції Греко-Католицької Церкви (монастирі, храми, духовні навчальні заклади); 
Церкви, яка в цей період під тиском польської світської влади та Римо-Католицької 
церкви набула виразних прозахідних рис, що виявилися, зокрема, у наслідуванні 
західнохристиянських зразків культового образотворення та архітектури [3, с. 60–61; 
27, с. 107–108; 6, с. 131–132, 177, 193–195; 31, с. 251–270; 7, с. 118; 29, с. 170–172; 22, 
с. 58; 5, с. 253–256] 2. Як засвідчують факти, найближчі до бушанської скульптури 
твори західнохристиянського образотворчого мистецтва датуються XV–XVi ст., тобто 
належать до епохи Ренесансу й Маньєризму [10, с. 112, 114–120, 133–136]. З огля-
ду на це версія датування досліджуваної пам’ятки в межах кінця XVi – середини 
XVii ст. (одна з двох найвірогідніших версій хронологічної атрибуції [9, с. 172–174, 
214, 217, 221]) видається правдоподібнішою, адже це час поширення на вітчизняних 
теренах саме ренесансних, точніше – пізньоренесансних і маньєристичних художніх 
традицій. Воднораз доступні (принаймні нині) документальні факти вказують і на 
те, що культ св. Онуфрія Великого на теренах Поділля поширився лише в XViii cт. 
Тим-то наразі не доводиться відкидати можливості появи досліджуваного твору й на 
початку чи впродовж перших десятиліть означеного столітнього відтинку історії. До 
речі, цій версії не суперечать принципово й риси певної архаїчності зображення.

Щодо конкретного /-их чинника /-ів привнесення західнохристиянських рис у 
систе му бушанського скульптурного зображення, то тут найреальніше апелювати до 
індивідуального творчого первня автора досліджуваного рельєфу (принаймні авто-
ра його ідейно-образної та іконографічної концепції), хоча він (цей первень) сповна 
вписується в загальну для епохи Бароко тенденцію оновлення, а почасти й розширен-
ня новотворами іконографічного репертуару церковного мистецтва, в особливу сим-
волічність та «емблематичність» мислення (світосприйняття та світовіддзеркалення) 
тогочасних людей [20, с. 13 та ін.; 28, с. 36] 3 , що своєю чергою ґрунтувалося на тра-
диційній символічності, метафоричності та, подекуди, алегоричності мови біблійних, 
богословських текстів і / чи форм церковного образотворення 4. До такої думки на-
вертає незвична, багато в чому нетипова для традиційного іконографічного представ-
лення Онуфрія Великого комбінація іконічних мотивів, яку демонструє бушанський 
рельєф; комбінація, яка й робить із нього самобутній витвір культового мистецтва. 
Лише сам автор, гадається, здатен був замислити й зреалізувати таке зображення, 
покладаючись у цій справі на свою обізнаність і власні пріоритети / уподобання 
в ділянці західнохристиянської іконографії, властиво іконографії сюжету моління / 
покутування в пустелі свв. Ієроніма / Онуфрія Великого. З-поміж підручних мате-
ріалів йому могли слугувати певні зображення (насамперед графічні як найдоступ-
ніші 5), що відтворювали моління фіваїдського анахорета-пустельника з численних 
видань (зокрема, житійного і релігійно-дидактичного жанру), присвячених названому 
ранньохристиянському подвижнику віри 6, а також окремих іконічних мотивів (без-
листого / всохлого дерева, птаха / півня, оленя-роганя / олениці) та їхніх комбінацій 
зі збірників емблематики та символіки; збірників, що набули значного поширення в 
християнському світі Європи (зокрема на теренах Речі Посполитої) в кінці Середньо-
віччя й упродовж раннього Нового часу [20, с. 13–17 і наступ.; 40, s. 98, 99, 102–103, 
112–113] і мали помітний вплив як на різні види образотворчого мистецтва (зокре-
ма, малярство, скульптуру), архітектуру (передусім «оказіональну») і архітектурний 
декор 7, так і на літературу, зокрема філософського характеру [20, с. 29–38; 33, 
с. 31, 34–49]. При цьому, зважаючи на певний архаїзм композиційно-іконографічної 
структури аналізованого наскельного зображення, його першоджерела доречно шу-
кати в культурній спадщині країн Північно-Західної Європи, передусім Німеччини, 
Нідерландів, Фландрії, де дух Середньовіччя зберігався – як спостеріг свого часу 
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О. Бенеш – значно довше, аніж на Півдні, в Італії, де впродовж ХV ст. [а значною 
мірою і в XVi ст. – Р. З.] традиційні християнські теми, сюжети й мотиви відігравали 
першорядну роль, де художні твори призначалися для повчань, а духовне життя було 
ще перейняте благочестивою релігійністю [1, с. 56–57 і наступ.].

Стосовно самої персони автора, то жодними відомостями про неї наука наразі не 
володіє і, правду кажучи, мало ймовірно, аби вдалося розшукати їх у майбутньому 
(вони могли зникнути в часовому потоці безслідно). За такого стану речей можли-
ві різні припущення як щодо походження і статусу автора, так і обставин постання 
досліджуваного наскельного рельєфу. Автором міг бути, скажімо, 1) заїжджий цер-
ковник / монах 8, який лише уклав змістову програму рельєфу, а згодом замовив 
місцевим різьбярам утілити її в камені, або 2) заїжджий знавець іконографії і симво-
ліки Західної Церкви, який, проте, поєднував у собі ще й художні (різьбярські) на-
вички, і сам виконав аналізоване зображення, урешті, 3) місцевий служитель культу 
чи / і різьбяр, який /-і взорувався /-лися на певне коло доступних візуальних взірців 
західно європейського походження. Так чи так, але автором ідейно-тематичної програ-
ми рельєфу була, безсумнівно, особа, обізнана на тонкощах християнської (головно 
західнохристиянської) символіки та іконографії, зокрема, іконографії святих пус-
тельників. На це опосередковано вказує і карбований супровідний напис латиницею, 
викарбуваний на обрамленій таблиці (саrtellini), що видніється при верхньому краю 
бушанської композиції; напис, який – згідно з результатами епіграфічного аналізу – 
відтворював білінгвістичний латино-польськомовний чи монолінгвістичний польсько-
мовний текст пояснювального змісту, в якому зазначалося ім’я ранньохристиянського 
святого-пустельника Онуфрія Великого (у польськомовній редакції та в родовому 
відмінку): …Swi[ę]t[ego] onu[fre]go [11, с. 17–24; 12, с. 20–39].

1 Остаточно після «поразки державницьких змагань на Правобережжі, результатом якої 
було скасування козацького устрою (1712 р.) та відступ на територію Туреччини останніх за-
гонів гетьмана Пилипа Орлика (1713–1714 рр.)» [6, с. 125].

2 Латинізація Греко-Католицької церкви і відповідно культурного середовища, пов’язаного 
з нею, особливо посилилася після Замойського синоду (собору) 1720 року [19, с. 247].

3 Додатково див. публікації: [32, с. 326–379; 33, с. 18–59, 70–119 і наступ.; 16, с. 61–62, 
69–70, 71–96, 244–247; 15, с. 94–97; 35; ін.].

4 Принагідно див. публікацію: [14].
5 Як свідчить історія європейського мистецтва, робота за взірцями була поширеним ме-

тодом різьбярів-скульпторів упродовж усього Середньовіччя й раннього Нового часу, на-
самперед майстрів, які працювали на замовлення Церкви. Починаючи з епохи Відродження, 
з піднесенням граверного мистецтва, за взірці часто слугували саме графічні зображення, 
особливо книжкові ілюстрації, а також естампи. Цьому не в останню чергу сприяла їхня чи-
сельність (тиражованість) і мобільність переміщення, а отже, і порівняно більша доступність. 
Такий процес був поширений по всій новочасній Європі. Про помітний вплив граверного 
мистецтва на розвиток скульптури, головно рельєфу, наприклад, Німеччини, див., зокрема 
[18, с. 22–40]. Тема причинно-наслідкового зв’язку між розвитком тримірного образотворення 
в Україні та поширенням творів графічного мистецтва, серед них і зарубіжного походження, 
дотепер лишається невивченою, у кожнім разі цілеспрямовані дослідження чи окремі розвід-
ки із цього питання нам лишаються невідомими. Натомість відповідний міжвидовий зв’язок 
малярства та графіки, насамперед іконопису (станкового й монументального), давно вже фік-
сується й почасти конкретно розробляється у вітчизняному мистецтвознавстві [див., наприк-
лад, роботи: 23, c. 37–41; 25, c. 27; 24, c. 84–90, іл.; 30, c. 37, 92, 117, 125, 158, 159, 190; 8, 
c. 35–37; 34, s. 791–816; 13, c. 99–104; 21, c. 46–53; ін.]. У цьому зв’язку (і в руслі порушеної 
теми) показовим є твердження М. Петрова щодо рівня впливу зразків західноєвропейської 
графіки (властиво, гравюрних зображень) на вітчизняне церковне мистецтво: «Отдельные за-
падно-европейские гравюры могли попадать даже и в захолустья Малороссии и производить 
здесь соответствующие иконописные подражания. Так объясняем мы появление в XVii в. 
в нынешней Киевской губернии иконы Триипостастного Божества с одним лицом, но с тремя 
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носами и четырьмя глазами, представляющей собою, по-видимому, воспроизведение какой-
нибудь западно-европейской гравюры» [23, c. 37].

6 У шерезі таких видань насамперед вкажемо на два італійські друки: «Життя персид-
ського принца Св. Онофрія блаженного анахорета» пера Паоло Реджіо (Вітербо, 1653 р.) та 
«Духовні вправи з медитаціями для семи п’ятниць на честь чудового анахорета Св. Онофрія, 
щоб отримати від Бога благодать…» (Лорето, 1772 р.), на шмуцтитулах яких представлено 
графічне зображення (мідерит) сцени моління вкляклого св. Онуфрія (у профіль), позад яко-
го видніється пальма і фігура (властиво, півфігура) олениці / оленя-роганя на виструнчених 
ногах [43, p. [1], [іl.]; 37, р. [1], [іl.]]. До речі, ці два зображення «генетично» пов’язані між 
собою: другий мідерит є близьким повтором першого.

7 З-поміж останніх беремо до уваги переважно ілюстровані видання (насамперед з ембле-
матики та християнської символіки), в яких представлені відповідні іконографічні образи і 
мотиви. Так, образ безлистого / всохлого дерева з гаслом «mori ens reviviscit / Смерть є відро-
дження» знаходимо в першому ілюстрованому виданні книги Цезаро Ріпа «Іконологія» (Рим, 
1603) [38, р. 65], цей-таки образ (у вигляді поваленого стовбура) відтворено в книзі Даніеля 
де ля Феоле «Знаки і емблеми старі і сучасні…» (Амстердам, 1691) [36, tabl. 15:12] та не-
одноразово відтворено в похідній від неї книзі «Символіка та емблематика» (Амстердам, 1705) 
[41, p. 95, 99, 131, 147, іl. 281, 293, 385, 437]; образ півня (самостійно і в поєднанні з іншими 
фігурами) присутній в книзі Тома Третеро «Символіка християнського життя» (Брунсбергер, 
1612) [42, p. 134], у згаданих виданнях: «Іконологія…» Цезаро Ріпа (у композиції «Заздрість») 
[38, p. 182], «Знаки і емблеми старі і сучасні…» Даніеля де ля Феоле (Амстердам, 1691) [36, 
tabl. 15:14, 47:14] та «Символіка та емблематика» (Амстердам, 1705) [41, p. 67, 113, 219, 261, 
il. 197, 335, 651, 778], зокрема образ півня на безлистій гілці дерева [41, p. 113, il. 335]; мотив 
птаха на гілці безлистого / всохлого дерева представлено в згаданій книзі Даніеля де ля Феоле 
«Знаки і емблеми старі і сучасні…». (Амстердам, 1691) [36, tabl. 7:3, 8:15, 23:2, 47:2, 51:9] і в 
книзі «Символи і емблеми…» (Амстердам, 1705) [41, p. 25, 35, 101, іl. 72, 99, 299]; образ оленя 
(самостійно і в поєднанні з іншими фігурами у різних сюжетах, зокрема – гонитви / полюван-
ня) можна бачити в книгах: Цезаро Ріпа «Іконологія» (Рим, 1603) [38, p. 6, 102, 416], Томаса 
Третера «Символіка християнського життя» (1612) [42, р. 60], Даніеля де ля Феоле «Знаки і 
емблеми старі і сучасні» (aмстердам, 1691) [36, tabl. 16:13, 25:6, 35:11, 39:13, 43:6], «Символіка 
та емблематика…» (1705) [41, p. 121, 161, 187, 279, 281, il. 356, 478, 587, 834, 835].

8 За спостереженням М. Сімашкевича, особливо багато мандрівних монахів-католиків 
було на Поділлі в першій половині XViii ст.: «Монахи <…> не держались монастырей, 
а бродили везде по целой Подолии, служили мессы в неосвященных, частных каплицах и ора-
ториях <…> не спрашивая позволения <…> Различные частные каплицы и оратории <…> 
тогда слишком много намножились в Подолии» [26, с. 335].
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SUmmary

a cause-and-effect relationship between the nature of the petroglyphic monumental bas-relief 
in the village of Busha, Vinnytsia region and the circumstances of historical and cultural deve-
lopment of the named settlement during the late XVith – early XViiith centuries is analyzed in 
the article. as the iconography of the sculptural image under consideration demonstrates distinct 
features of the Western origin and the accessory inscription has recreated bilingual latin and 
Polish or monolingual text in Polish, there are the grounds to refer its emergence to one of two 
periods of Busha history, namely: a) the time of the 1570s – late 1640s, when the settlement has 
been possessed (partly at first and completely afterwards) by Zamojscy family, known as Polish 
magnates and state figures.  the settlement has been built up actively and Polish (roman catho-
lic) community (mainly from the superior and the most prosperous strata of the local people) has 
been formed and worked there; b) to the period of the beginning / middle of the first decade – 
middle of the 1730s, when the territory of Bratslavshchyna has reverted to the Polish-lithuanian 
commonwealth. the power of Polish administration has been resumed all over the region, various 
establishments of greek-catholic church (abbeys, temples, clerical educational establishments) has 
started to extend in mass. the church has gained distinct Western features under the pressure of 
Polish secular authority and roman catholic church in the indicated period.  

concerning the author of the idea and thematic program of the bas-relief, the facts about him 
are unknown. however, he has been undoubtedly the person versed in the fine points of christian 
(mainly West christian) symbols and iconography, especially the iconography of the saint hermits. 

Keywords: Busha bas-relief, Busha settlement, historical and cultural context, author / executor.
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