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ОБРАЗИ ЯЗИЧНИЦЬКИХ1ДОЛ1В ДАВН1Х СЛОВ'ЯН 
В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВ1 МОДЕРНУ 

Стаття присвячена досл1дженню образ1в вищо! слов'янськоХ мгфологп у творчш спадщит 
М. Pepixa, Ю. Muxamiea, О. КульчицькоТ, К. Шскорського i С. Коненкова. Доведено, що звер-
нення до знаковых образ\в давныны вплынуло на умовный характер стилктики модерну. 

Ключовг слова: язичницьы 1доли, модерн, слов 'янська м1фолог1я, npocmip. 

The article is devoted images of the supreme Slavic mythology in N. Roerich, О. Kulchitskaja, 
K.Piskorsky and S.Konenkov's work. It is revealed, that the image of sign works of an antiquity has 
affected conditional character of stylistics of a modern style. 
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Тема щсшв досить рщко трапляеться в росшсысому й укра'шському мистецтв! кшця 
XIX — початку XX ст. Найбшьший штерес для нашого дослщження становлять твори 
М. Pepixa, О. Кульчицько'!, Ю. Михайл1ва, С. Коненкова. Не дивно, що кам'яш стату'!, 
так зваш «баби», поставлен! на вершинах стародавшх кургашв i naropöie, привернули 
увагу художника-археолога М. Pepixa, який прагнув проникнути в глиб столггь. Упер-
ше BiH зобразив i'x в шюстращях до «Литературного зб1рника TBopiB студент!в 1мпера-
торського С.-Петербурзького ун1верситету» (СПб., 1896, с. 136). Знаменно, що под!бну 
композищю з кам'яною бабою посередит степу художник повторив наприкшш свого 
творчого шляху — «Страж пустел1» (1941). 

Композиц1я Ю. Михайл1ва «Кам'ян1 баби» (1919), близька розглянутим нами тво-
рам М. Pepixa, що було пом1чено ран1ше Гр. Майфетом [6, с. 36]. Под1бно до М. Pepixa, 
Ю. Михайл1в показав темн1 силуети «кам'яних баб». Ix ф1гури неначе злит1 з курганом 
у едине цше. На вщмшу в1д TBopiB М. Pepixa на розглянуту тему, у пастел1 украУнського 
художника б1льше динам1ки, що виявилося у змвденш композиц1йного центру вправо. 
Схилеш одна до одно'1 кам'ян1 статуУ показан! на тл! св!тлого неба. Бриж1 нерухомих 
хмар «римуються» i3 хмарами, що рухаються. 

Образи 6oriß язичницького пантеону давшх слов'ян часто вар1юються художником у 
композищях на тему «1доли». У ранньому TBopi «1дол» (1898) образи чолов1чого й ж!но-
чого божества показан! перед мюькою ст!ною-огорожею. Головний персонаж з рогом у 
рущ шднятий на п'едестал, який споруджено з частоколу й увшчано кшськими чере-
пами. Майже половину простору займае падаюча тшь гострого частоколу. Позбавлена 
матер!альность вона сприяе декоративному сплощенню простору. Для актив1зашУ про-
стору й досягнення значущост) >дол!в художник використовуе к!лька точок зору: знизу 
нагору на щола, i зверху дол!лиць на пейзаж. (Такий прийом вщомий, наприклад, у 
парадному портрет! XVII—XVIII ст.) 

Антропоморфш зображення щол1в зустр!чаються в багатьох культурах. Р. Заба-
шта в дослщженш генезису скульптури слов'ян-язичник!в проводить паралел! м1ж 
слов'янськими й ск!фськими памятниками i дае 1хню класиф!кац!ю. Учений пише, що 
«pir — характерна деталь для монументально!' скульптури <...> сюф!в i слов'ян» [3, с. 9]. 
У слов'ян з рогом зображувався Святовт На.думку цього ж автора, зовшшнш вигляд 
монументальних TBopiB наближений до того, що зображено в антропоморфних бронзо-
вих амулетах-пщвюках XII ст., як! походять i3 п1вденно-сх1дних слов'янських район!в i 
сусщшх ф!но-угорських [3, с. 11]. 
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В одному з BapiaHTiB картини «Сходяться старщ» (1898) М. Pepix повторив рекон-
струйоване ним зображення щола. У в!рии-билиш М. Pepixa, в якому описано сюжети 
його картин «Слов'янсько! cepi'i», е рядки: 

«За далеким Перу новым озером 
Среди леса стоячего древнего 
Стоит над яром высокий дуб -
Сварожич живет под тем деревом. 
Без Перуна без бога великого 
Не вершится дело славянское» [12, с. 153]. 

Таким чином, зображений на картин! щол з рогом може персошфжувати Перуна, що в 
пантеош Кшвсько! Pyci шанувався як вищий бог [4, с. 307]. Горизонталь обраного худож-
ником формату дозволяе зосередити увагу на образ1 землг Небо показане лише в дзеркал! 
озера. Свггла пляма водойми е геометричним i тональним центром композицп. Як i В. Вас-
нецов, М. Pepix використовуе масштабне сшввщношення фпур для створення вщчуття 
просторово! глибини. Це компенсуе вщсутнгсть просторових плашв пейзажу, показаного 
з високо! точки зору й у зв'язку i3 цим сплощеного. Фрагментована фцура старця з цшком, 
що сшввщнесена з реальним масштабом, уводить глядача в npocrip картини. 

У1901 р. М. Pepix приступив до створення композицп «1доли», для чого була проведена 
велика пщготовча робота. Юлька BapiaHTiB композицп були створеш в Парижа У лиси до 
В. Стасова художник зробив «Малюнок пером двох щол1в» (1901) з метою дати уявлення 
про свою картину, що сподобалася Ф. Кормону [10, с. 21-23]. На невеликш пастел1 того 
ж року «1доли» художник багато в чому повертаеться до композицп 1898 р. (розглянуто! 
нами вище). Але поставлен! на п'едестали кумири вже домшують у n p o c T o p i , займаючи 
його з низу до верху. Проснр ритмично оргашзований декоративним твовалом частоко-
лу. Вертикал1 ф1гур контрастують i3 горизонталями р1чки й далекого л icy. При створенш 
образу щола художник користувався археолопчними знахщками. С. Маточкш вщзначив 
под1бнють щола в картиш М. Pepixa з глиняною статуеткою i3 Кличевана (Югослав1я), 
що зображуе богиню родючосп [7, с. 737]. Близьким до nie! композицп е однойменний 
TBip «1доли» (1901), виконаний аквареллю й гуашшю. 

У лисп до В. Стасова М. Pepix описуе BapiaHT картини «1доли» («Гдольське») (1901), у 
якому показаний слов'янський пантеон: «У л1вШ частиш картини ще щол и (у середин! 
велико!), i старий, що при них, ну там жрець, чи що. BiH дивиться на pi4Ky, i по шй 6 i -
жать варязыа дракони з кольоровими вггрилами. Яскраве сонце. На всьому повинна бути 
яскрава язичницька нота. Назвати можна CKopiuie "Святиня"» [10, с. 22]. Передбачувана 
назва («Святиня») характеризуе ставлення до теми. На картин! зображено п'ять щол!в, 
оточених частоколом з насадженими на rocTpi колоди кшськими черепами. Фнура зо-
браженого в центр! жерця нагадуе старого, показаного на картин! «Сходяться старш». 

Картина «1доли» («Гдольське») входить до циклу задумано! 1897 р. «Слов'янсько! скмти», 
що и в!дкрила дипломна робота М. Pepixa «Гонець. Повстав рщ на рщ» (1897). Б!льшють 
TBopiB c e p i ! пов'язано i3 сюжетами « n o B i c T i временних лп», де говориться, зокрема, про * 
те, як «став Володимир княжити в Киев! один, i поставив кумира на naropöi за теремним 
двором: дерев'яного Перуна 3i cpiÖHOK) головою й золотими вусами, i Хорса, Дажбога, i 
Стрибога, i Симаргла, i Мокош» [11, с. 58—59]. Тут згадуеться иисть слов'янських бопв. 
Симаргл, за твердженням Б. Рибакова, являе собою «божество нижчого порядку; це -
священний крилатий пес, що охороняе насшня й поави» [14, с. 419]. BiH зображувався 
зооморфно, а не антропоморфно. Можливо, тому М. Pepix зобразив п'ять антропоморф-
них щол!в. Художни KOßi-ученому були притамант певн! археолог!чн\ прозршня. €. Ма-
точкш пише: «Pepix зображуе тут п'ять дерев'яних статуй - саме стшьки було виявлено 
кшвськими археологами в 1975 рощ» [8, с. 46]. 

Символi4He ставлення до теми шляху людини, звернення до джерел традишйно! 
культури в пошуках гармони поеднуе творчють М. Pepixa й П. Гогена. Це виявляеться в 
символ!чному 3MicTi й умовшй форм! TBopiB. Думки про життя i смерть передан! П. Го-
геном у TBOpi «Звщки ми прийшли? Хто ми? Куди ми йдемо?» (1897), де BiH показав шлях 
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людини вщ народження до смерть 1дейним центром композицп е антропоморфна фнура 
щола. П. Гоген так описав свою картину: «1дол з таемничо й ритм!чно пщнятими догори 
руками немов указуе на потойб!чний свгг. Oirypa, що сидить навпочшки, немов слухае 
щола. HapeuiTi, баба, що очжуе смерп, начебто приймае и, примиряеться з думКою про 
не! й цим завершуе оповщання» [9, с. 92]. KpiM сюжету, художниюв поеднуе в!дзначена 
М. Рер!хом «яскрава язичницька нота» кол!рного ршення. 

Найвиразн!шим е в!домий еск!з «1доли» (1901-1910). Тут художник в!дмовляеться вщ 
фрагментарност!, створюючи своер!дну художню реконструкщю слов'янського капи-
ща. Як точно вщзначае Л. Коротк!на, декоративн!сть кол1рного р!шення, узагальнешсть 
форм цього твору створюють враження монументальное™ [5, с. 14]. Картина написана як 
закшчене цше, певною Mipoio — як модель cßiTy. 

BapiaHT картини «1доли» (1902) мае витягнутий у висоту формат (131 х 52), у який «упи-
caHi» чотири дерев'яних щоли з умовно намальованими обличчями. 1хшми атрибутами 
е орнаментально трактован! гривш (священн! знаки сонця). Головн! убори слов'янських 
божеств нагадують шапку Збруцького щола. У картин! «Слов'яни на ДшпрЬ (1905) ху-
дожник використовуе вже напрацьоваш ним стшю художн! образи: капище з щолами, 
човни, мютечко. Для художнього методу М. Pepixa характерна робота сер!ями. Художник 
накопичував археолопчний i художн!й матер!ал, що в результат! допомагав йому створю-
вати виразний TBip, який шби завершував багатор!чн1 пошуки. 

Малюнок тушшю «Пейзаж для "Рогнеди"» (1912) був вщгуком художника на пропози-
шю власника приватно! опери С. Зимша оформити оперу О. Серова «Рогнеда». (Як пише 
О. Яковлева, М. Pepix передоручив це О. Щекатихинш-Потоцьюй) [16, с. 77]. Завдання 
театрально! декорацй визначили своерщшсть просторового ршення есюзу, побудовано-
го за чггкими планами. Фактура малюнка р!зномаштна. 

Вщ перерахованих вище TBopiß М. Pepixa вщр1зняеться його картина «Язичницьке» 
(к!нець 1910-х — початок 1920-х). На вершин! високого пагорба зображено великого щола, 
що нагадуе кличеванську богиню. Його голова, що впираеться у верхню частину форма-
ту, евщчить, що божеству тюно навггь у панорамному простор!. Немов реконтруюючи ма-
ri4He дшетво, М. Pepix показав танок шамашв з бубнами навколо щола. Оскшьки один i3 
персонаж1в одягнений у шкуру ведмедя, можна припустити, що показано ритуал поши-
реного в давшх народ!в культу ведмедя. Як стверджуе Б. Рибаков, BiH пов'язаний з богом 
Волосом-Велесем: «Волос — найдавшший i3 yeix слов'янських божеств, KopeHi уявлень 
про яке сходять до ведмежого культу мустьерських неандертальщв» [14, с. 103]. 

В шюстрацн О. Кульчицько! «Стрибог — бог BirpiB» (1918—1921) до книги В. Гнатюка «На-
рис украшсько! м!фологи» божество представлене як «згубник добра» у вигляд! кам'яно! 
антропоморфно! стели [1, с. 71]. Зображення е творчою фантаз1ею художниц!. 1дол схожий 
на стародавнього озброеного мечем богатиря в шоломь Стрибог шби виростае з вершини 
пагорба. Його зображення значне мюце в npocTopi. Головою BiH упираеться в небо. У лако-
шчшй композицй' точно знайдеш в!дношення чорного й белого. 

У наступит щюстраци О. Кульчицько! до «Нарису украшсько! м1фологи» показаний 
«Ладо — бог весни» (1918—1921). 1з приводу того, яке Ладо божество — чолов1че чи жшоче — 
висувалися pi3Hi ппотези. Наприклад, А. Фамшцин ще 1884 року висловив припушення, 
що разом з Ладою — богинею шлюбу й веселоицв, юнував ще й бог Лад (або Ладо), що був 
близький слов'янському flpMi й Аполлонов! Соранському [14, с. 376]. Б. Рибаков схиляеть-
ся до вереи ж!ночого божества весни й шлюбу Лади [14, с. 376]. О. Кульчицька дае свою iH-
терпреташю Ладо, зближаючи його з образами кам'яних «баб», що збереглися на територп 
Украши. Художниця показала жанрову сцену, у якш Д1вчата прикрашають статую прлян-
дами квтв. Вона включила зображення щола в реалютично трактований npocTip. 

В iлюcтpaцii «Перун - бог блискавки й вогню» (1918-1921) О. Кульчицька показала 
антропоморфну кам'яну стелу, що нагадуе, але не копше Збруцького {дола. Риси осо-
би Перуна позбавлеш арха'!чност!. У його руках зображеш блискавки, унизу реалютично 
показане полум'я. Пометивши Перуна в центр аркуша, О. Кульчицька симетрично BpiB-
новажуе 6i4Hi частини зображенням дерева й палаючого вогню. Майстерне володшня 
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тоном дозволяе !й передати точш вщношення великих плям чорного, бшого й ciporo. Ху-
дожниця знайшла виразний декоративний хщ у pimeHHi стовбура й крони дерева, трави 
й полум'я. Геометризоване зображення кумира контрастуе з оргашкою пейзажу. 

За основу граничного образу «Даждьбог — бог сонця й життя» (1918—1921) О. Куль-
чицька взяла статую Збруцького щола, на якш, на думку Б. Рибакова, зображено Пе-
руна «з мечем i конем» [14, с. 446]. Голову Даждьбога вона прикрасила пелюстками, що 
символ1зують сонце. 1дол показаний на високому naropöi, вш немовби пануе над поля-
ми й людьми. У побудованому вщповщно до законiв прямо! перспективи пейзаж1 пере-
дана значна глибина. Образ Збруцького щола показаний також в офор™0. Кульчицько! 
«Лучник (Захищаючи бопв)» (1924). Виразнють композицп заснована на контрастному 
зютавленш академ1чно точно, у складному paKypci показаного тша лучника й лшшно-
площинного трактування щола. Динамжа схилених ветром дерев i птах i в, що летять, 
допомагае передати драматизм ситуацп. 

Сюжет першо! частини триптиха Ю. Михайл1ва «Творець Бога» (1916) «Р1зьбяр» 
(1916) пов'язаний, за словами бюграфа художника Гр. Майфета, з м1фолопзованою ic-
Topieio створення далеким предком слов'ян першого «щола» [6, с. 39]. Р1зьбяр звшьняе 
замкнену в стовбур1 потужного дерева фетуру щола. У друпй частиш триптиха «Злякав-
ся» (1916) зображено майстра, що б1жить вщ створеного ним величного, шби ожилого, 
божества. У третщ части Hi показано народ, що поклоняеться кумиров!. На вщмшу вщ 
М. Pepixa, Ю. Михайл1в спираеться бшьше не на археолопчш, а на фольклорш джере-
ла. Оскшьки змютом триптиха е послщовне оповщання про взаемини стародавнього 
майстра й створеного ним кумира, малюнки (на вщмшу вщ шших символ^чних ком-
позицш Ю. Михайл1ва) мають жанровий характер. 

С. Коненков прагнув вщродити скульптурн1 зображення божеств слов'янського пантеону. 
BiH дотримувався розум1ння щола як нос1я вищо! природно! сили. У створенift з дерева (по-
д!бно стародавн1м щолам) стату! «Стрибога» (1910) божество неначе виступае («проявляеть-
ся») з потужного стовбура. BiH застосовуе 1нкрусташю й надшяе Стрибога реальними рога-
ми тварини, як це було в деяких язичницьких статуях. Але, на вщмшу вщ умовного характеру 
стародавшх щол!в, Стрибог С. Коненкова представлений у вигляд1 доброго довгобородого 
старця. Дотримуючись традищй народних майстр1в, скульптор використовуе умовш пропо-
рцп'-плай кшщвок. У скульптур! з дерева «Космос» (1926) С. Коненков, наслщуючи уявлення 
давн1х язичник1в, антропоморфно (у вигляда старця) показав природ Hi й косм1чш сили. 

Граф1чний TBip К. П1скорського «1дол» (1919) мае символ1чний характер. М. Гуска роз-
глядае цей образ як архетишчний [2, с. 21]. У геометричному схематизованому зображен-
Hi К. Шскорський створив свою символ1чну iHTepnpeTauiro язичницького образу. На вщ-
мшу вщ граф1чних TBopiB О. Кульчицько! його персонаж уписаний в умовний npocTip. 

Знаков1 твори давнини вплинули на художню мову модерну, що завдяки символ1ч-
нш наповненост1 стала бшьш умовною. Розглянуи твори в1дпов1дають поняттю «ма-
льовничий символ!зм», що його Bei в Д. Сараб'янов [15, с. 42]. 

Художники поеднували мистецтво з науковими пошуками. Археолопчш знахщки ° 
М. Pepixa, предмети народного мистецтва допомагали йому усвщомити мод ел! свето-
сприймання язичництва та на !хнш основ! створювати cтилiзoвaнi художн1 образи i3 
глибоким символ1чним змютом. 

Лшшно-площинний стиль TBopiB М. Pepixa вщповщае геометричному характеру 
зображуваних ним 1дол1в. Енерг1я в1дкритих локальних кольор1в, на думку художни-
KiB, також повинна була передавати язичницьке сприйняття свету. О. Кульчицька зо-
бражуе стародавшх бопв у вигляд! пам'ятник^в давнини в композиц1ЯХ, побудованих 
за академ1чними законами. 

На вщм1ну вщ М. Pepixa й О. Кульчицько!, К. Шскорський вшьно {нтерпретуе прадав-
нШ образ, над1ляючи його багатоплановою символжою. С. Коненков використовуе ха-
рактерну для язичесько! скульптури композиц1ю й материал (дерево, TexHiKa iHKpycTauii). 

Зображення язичницьких мотив1в припускало освоения художньо! мови давнини, 
для яко! притаманний високий стушнь узагальнення, знаковое™. На ocHoei в!дшл1фо-
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вано! столнтями умовно-декоративно! мови археолопчних знахщок i традишйного на-
родного 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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1рина Марголша 
(Knie) 

МОДЕРН, СИМВОЛ1ЧНЕ ТА 1СТОРИЧНЕ В КОМПОЗИЦП МИХАЙЛА 
ВРУБЕЛЯ «31ШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛ 1В>> 

у КИСВО-КИРИЛ1ВСЬК1Й ЦЕРКВ1 

Художшй синтез стилю модерн, християнськоt, кторично! та символinnoi проблемати-
ки композицп проявляеться в передач! простору, пластищ фиур, засобах передач! емоцшно-
го ceimy персонажгв цього чудового твору; показуе глибоке тзнання автора в християнськш 
жонографи, символщ;, eidKpueae таемничий, до ктця не розгаданий духовний ceim Михаила 
Врубеля — художника символкта, художника стилю модерн. 

Ключов1 слова: Кирил1вська церква, Михайло Врубель, Зтестя Святого Духа на апостол 'ш. 

Art synthesis of Christian, historical and symbolic problematics of composition is manifested by 
space rendering, plastic figure, the style of personage's emotional world of this outstanding composition, 
demonstrates author's deep knowledge of Christian iconography, symbolics and reveals a mysterious 
completely unguessed spiritual world of Vrubel, symbolist painter and modernist artist. 

Keyworlds: Cyril's Church, M. Vrubel, Descent of Holy Ghost to apostles. 

115 

http://www.etnolog.org.ua


