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В1ТРАЖНИЙIKOHOCTAC МАЙСТЕРН1ФРАНЦА-КСАВЕРА ЦЕТТЛЕРА 
В XAPKOBI 

У1905рощ для домовоТцеркви видавництва газети «Южный край» ф1рма Ф.-К. Цеттлера 
виконала втражний жоностас. Це едина вцШла eiemapna перегорода на теренах колишньоi 
Росшсько! iMnepii, виготовлена в цш технщи Ыоностас е щкавим як пам'ятка мистецтва 
доби модерну, у якш поеднано флоральш елементи декоративного напряму цього стилю та 
в1зантшська побудова тонограф1чно1 програми. Естз штер'еру домовоi церкви дозволив зро-
бити реконструкцт його первинного вигляду. Автор досл1дження робить припущення, що 
хартвським автором проекту тоностаса ми бути О. Бекетов. 
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The subject matter of the present article is the stained glass Iconostasis, which was created in the 
Zettler's workshop, for house church of the publishing company 'Yujniy Kray' (Southern Region) in 1905. 
It is only the last example of the preserved Iconostasis in the Russian Federation, made in such style and 
media. The Iconostasis was made in the style of art nouveau. The composition combines some floral 
elements of the style and compositional structure of the Byzantine style. The author of the article after 
perusal of the sketch of the house church interior makes a suggestion about the original interior design. He 
also assumes, that the author of the Iconostasis might be Kharkov architect A. Beketov. 
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1коностас, про який пще мова в цш публжаци, був створений 1905 року мюнхенською 
фермою Ф.-К. Цеттлера для домово! церкви Святого Миколая. Замовником жоностасу 
був власиик харювсько! газети «Южный край» книговидавець О. Юзефович [2; 12]. На 
вщмшу вщ шших домових церков Харкова, ця не стала загальновщомою та не описана 
в л!тератур1 початку XX ст. 3 приходом радянсько! влади в Харю в та лжвщащею газети 
(1918) домову Свято-Миколшвську церкву було закрито [22]. Згщно з усними переказами, 
теля закриття церкви жоностас збернався в одному з музе'!в Харкова, де пам'ятка зазна-
ла значних пошкоджень. У1943 рощ жоностас передали до Свято-Усжновенського храму 
Харкова. 3i сл1в настоятеля храму протснерея Ярослава Бовтюка, його принесли до храму 
параф1яни. Вггражну конструкцию встановили лише в 1970-х роках. 

Харювський вггражний жоностас мае свою дослщницьку традищю. Уперше ця 
пам'ятка зацжавила викладач1в Харювсько! державно! академи дизайну i мистецтв 
(дал! - ХДАДМ) проф. Г. Тищенко [12], а згодом А. Федоаенка, який брав участь у 
реставраци цокольного ряду жоностасу [14-16]. 

У 2007 рощ, до ювшею Свято-1оанно-Усжновенського храму Харкова, була видана 
монограф!я про його icTopiro [2]. У пщготовщ роздШв, присвячених внутршньому 
оздобленню та apxiTeKTypi храму, брав участь i автор nie! стагп, проте пюля ряду ре-
дагувань епарх1альних журналюпв, здШснених без учаеп автора, опублжований у ви-
данш текст багато в чому втратив науковий штерес. 

У 2009 рощ жоностасом зацжавилися науковщ за межами Харкова. JIbBiBCbKa до-
слщниця Р. Грималюк у сво!й статп, присвячешй харювському виражному жоностасу 
[3], описала i cTopi io ф1рми Ф.-К. Цеттлера, провела пор!вняльний анал!з харювського 
та в и р а ж н о г о жоностасу в Царському Сел! пщ Петербургом (не збер1гся). Варто зазна-
чити, що донедавна жоностас i3 Царського Села вважався единою вггражною в!втарною 
перегородою в Росшськш iMnepi'i, що вщома наущ. Льв!вська досл1дниця, пов'язуючи 
обидва {коностаси, висунула ппотезу про единого автора проекту обох пам'яток, на-
звавши автором картошв iKOHOCTacy i3 Царського Села проф. М. Кошелева. Розгля-
нувши ni3Hi доповнення iKOHOCTacy, Р. Грималюк захопилася встановленням особи 
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майстра, вщшсши, зокрема, жони «Св. 1оанн Предтеча» та «Харювсью святитель 
(свв. АфанаЫй та Мелет! й) до TBopiB ф1рми Ф.-К. Цеттлера тслявоенного перюду, що 
щлком виключено. Також про харювський ветражний 1коностас згадуе у сво!й стата 
росШська дослщниця Т. Княжидька (Санкт-Петербург), вказуючи на уткал ьшсть u i e i 
пам'ятки, аналоги яко! не збереглися [5]. 

Харювський ветражний жоностас виконаний у стил! модерн. BiH складаеться тшьки з 
HaMicHoro ряду. Праворуч вщ Царських врат помодена iKOHa Спасителя. Христос репрезен-
тований в жонограф!чному rani Пантократор з вщкритим 6вангел1ем ул]'вш рущ, кодекс 
вщкритий на 11 глав! (28 eipm) Свангел1'я вщ Матая: «Придите ко мне вси труждающиеся 
и обременении и аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене». Цей текст 
Свангел1я в жонографи Христа традищйно асощюеться з образом Христа-Судп. Про пра-
вильшсть такого трактування образу Спасителя в цьому iKOHOCTaci свщчать i зображення 
херувим iß, з яких наче виникае постать Пантократора. Зображення херувим1в стввщно-
сять цю жону з жоною «Спас у силах» — образом Другого пришестя Спасителя. 

Образ Пресвято! Богородиц!, розмодений л1воруч вщ Царських врат, композиций но 
доповнюе iKOHy Спасителя, але вш мае inuie богословське навантаження. Богородиця з 
Богонемовлям репрезентована в жонограф1чному т и т Одигетр1я-Перевлепта i е зобра-
женням чудотворно! Афонсько! жони Скоропослушнищ. Свою назву iKOHa отримала 
за швидке виконання прохань, що !х православш християни висловлювали Богороди-
u i у CBoix молитвах та отримували бажане через I! образ. Не випадково в жоностас! по-
еднаш iKOHH Христа-Пантократора i Богородиш-Скоропослушнищ. Херувими, як i на 
зображенш Христа, займають нижню частину iKOHH Богородиц!, але в цьому випадку 
мають шше смислове навантаження. Тут простежуеться зв'язок 3i старозаветним сим-
волом Пресвято! Богородиц! - Ковчегом Завету; BiH е прообразом Богородиц!, тому що 
в ньому мютився Закон, а в утроб! Богородиц! - Законодавець. Не випадково в жоно-
графи ряду старовинних Богородичних образ!в, обаб!ч Богородиц! розмвдували двох 
херувим!в, за аналопею до кришки Ковчега. У такий cnociö встановл ювався зв'язок м1ж 
Богородицею та!! старозаветним символом. 

.Шворуч в!д Богородиц!, за дияконськими вратами, розташоване зображення св. Ми-
колая Чудотворця на повен зрют, за ним — зображення амейних святих Юзефович!в 
(св. пр. Наума i св. пр. Олександра) з розгорнутими харетями. П!д зображеннями святих 
е клеймо майстерш: К. В. HOFGLASMALEREL F. X. ZETTLER. MÜNCHEN. 1905. На 
Дияконських вратах жоностасу представлен! архангели Михаш i Гавриш та херувими. 

Розк1шно декороване тло ветражних iKOH також мае символ!чне навантаження. 
У ньому простежуеться символ мушль Зародження в надрах мушл! перлини в!д удару 
блискавки — небесного вогню, що зшшов на море i на тшо мушл!, — упод!бнювалося 
втшенню Бога [21]. 

Коли ветражний жоностас передали до Свято-Ус!кновенського храму, з'ясувалося, 
що BiBTapHa перегорода, призначена для невелико! домово! церкви, не може до юнця 
перегородите npocTip, утворений аркою в!ми. 1коностас доповнили двома секщями - ' 
храмовою жоною св. 1оанна Предтеч! (праворуч вщ !кони Спасителя) та двоф!гурною 
жоною святих покровител!в Харкова - свв. Афанаая (Паетлара) Константинополь-
ського та Мелет!я (Леонтовича), apxienncKona Харк!вського й Охтирського. Hoei секцй' 
iKOHocTacy лише !метують ветраж. Таким чином, жоностас, завдовжки 500 см i заввиш-
ки 320 см, був подовжений до 830 см. Над Царськими вратами зобразили Тайну вечерю 
симетричного !зводу (шзня вставка). 

Над жонами намюного чину розм!щено херувим!в, укомпонованих в шоломопод!бш 
завершения (в!рог1дно, ni3Hiiue доповнення), як! ув!нчан! хрестами. 

Цоколь жоностасу прикрашений геометричним та рослинним орнаментами. У цен-
тр! цоколя кожно! секцй' е розетка з р!вностороншм плетеним розкветлим хрестом — 
символом Воскресшня. 

На ecKi3i штер'еру Свято-Микола!всько! домово! церкви О. Юзефовича [8] видно, що 
жоностас проектувався як однорядний i складався з трьох врат та чотирьох жон. Есюз 
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не показуе розташування iKOH в iicoHocTaci, проте, якщо зютавити ecKi3 i3 сучасним 
станом ixoHocTacy, то стае очевидним, що Bei чотири жони збереглися. Праворуч вщ 
л1вденних BopiT мютилася храмова iKOHa св. Миколая, л1воруч вщ nißHi4Hnx BopiT — 
жона свв. Олександра та Наума. Завдяки пор1внянню сучасного вигляду жоностасу з 
есюзом iHTep'epy Микола!всько! церкви зрозумшо, насюльки тепершнш його вигляд 
вщр1зняеться вщ nepeicHoro авторського задуму. На жаль, зовам невщомо, як точно 
задум iHTep'epy, вщображений на ecKi3i, було вт!лено в життя. 

Буд1влю найбшьшо! провшщйно! газети iMnepi'i «Южный край» (вул. Сумська, 13), у 
якШ розмщувався храм Святого Миколая, було зведено на початку XX ст. академжом 
арх1тектури О. Бекетовим у традищях еклектики [22]. Проте частина бyдiвлi (верхш 
поверхи), де безпосередньо розташовувався храм, перегукуеться з базилжою, яка мае 
пщвищений центральний неф. Саме в цьому пщвищеному неф1, який являе собою 
окремий поверх, мгстився храм Святого Миколая. BiH мав базилжальну структуру з 
одним нефом, який закшчувався в1втарною частиною. Архетектура храму, iMOBipHO, i 
продиктувала щею вир1шення iHTep'epy в готичному стиль На ecKi3i iHTep'epy видно 
TOHKi гплястри, що пщтримують стрътчаете склепшня та кругле вжно в ueHTpi, Bipo-
гщно, також задумане як ветражна конструкшя. У центр! BiKHa, яке викликае acouiauii' 
з BiKHOM-розою готичного храму, розмщувався лик Спасителя. Можливо, це вггражне 
BiKHO було одночасно й зав1втарним образом. Таким чином, храмовий npocTip домово! 
церкви Юзефович1в перекликаеться з готичним храмом стршчастими склепшнями 
та вггражами. Цим, мабуть, i був продиктований виб1р тако! незвично! для iKOHocTacy 
православного храму технжи виконання, як вираж. Дощльно зауважити, що силует 
iKOHocTacy не наслщуе готичних форм, а наближаеться до жоностаав неов1зантшсько-
го стилю. 

1коностас храму Святих 1кшана та 1лл1 в Царському Сел!, який також виконаний у 
майстерж Ф.-К. Цеттлера, незважаючи на щентичшеть матер1алу, не може бути пря-
мим попередником хармвського iKOHocTacy, як це стверджуе Р. Грималюк. Так само 
й авторство проф. М. Кошелева не можна вважати незаперечним. Обидва жоностас и 
виршеш в р1знш стилютичнш традицп i вщр1зняються не тшьки за композишею, а 
й за загальним задумом. Сущльне скл шня арки ei ми храму в Царському Сел1 мало б 
викликати acouiauii' з високим жоностасом XVI—XVII ст. Про це свщчать впражш за-
вершения iKOH у вигляд1 шатрових купол1в з маювками та характерна форма Царських 
врат з п'ятилопатевою коруною. Наветь арка, складена з медальйошв з херувимами, 
наслщуе херувими, яю вшчають iKOHocTacn Московп в XVII ст. Зображення хреста з 
налисом «Симъ победиши», розмщене в apui, мало пщкреслювати аналогш м1жхрис-
тиянськими iMnepiflMH В1зантп та Poci'i, де росшський iMnepaTop — новий Константин. 
Не випадково храм будували, як пам'ятник коронацп iMnepaTopa Миколи II. 1коностас 
пщкреслював державну доктрину симфонп священства та царства [4]. 

1коностас домово! Свято-Микола!всько! церкви в XapKOBi, навпаки, вир1шено у ви-
гляд1 низько! однорядно! в1втарно! перегороди, яка майже не приховуе в1втаря. Загаль-
ний силует iKOHocTacy, утворений трьома нашвциркульними арками BopiT, викликае 
acouiauii з куполами в1зантшських xpaMiß. В1зантгйську ор!'ентащю iKOHocTacy пщ-
креслюють низыа Царсью врата без зображення Благовщення. Сучасне зображення 
Благовщення е шзшшою вставкою. Так само, судячи з еск1зу iHTep'epy, над Царськи-
ми вратами не було передбачене розмщення жони Тайно! вечеру яка була вщеутня i 
у в1зантШських iKOHOcTacax-темплоиах. На ecKi3i немае жон, що входять в иконостас, 
промальоваш ильки ф1гури з шмбами (архангели?) у дияконських вратах, яю зроблеш 
високими. 

Окремим роздшом дослщження харювського виражного iKOHocTacy е питания ав-
торства проекту. Малоймов1рно, що автором проекту ветражних в1втарних перегород 
як у Царському Сел!, так i в XapKOBi е проф. М. Кошелев [3]. Про це евщчить занадто 
велика стилютичнар1зниця м1ждвома пам'ятками. KpiM того, XapKiß на початку XX ст. 
мав cBoix художниюв та apxiTeKTopiB, як\ були визнаними i роботи яких мали достатнш 
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попит. Неодноразово трапляються факти, яю вказують на те, що жоностаси Харкова 
(або Слобожанщини) проектували xapKiecbKi архггектори, а виготовлен! вони були за 
межами губернп або навггь краши. Прикладом тако! творчо! сшвпращ був жоностас 
Спасько! домово! церкви Харювського комерщйного училища (1893 р., не збернся). Ав-
тором проекту храмово! буд1вл1 та iKOHOCTacy був О. Бекетов, а виконавцем столярних 
роб1т — Быгородська майстерня €. Гетьмана [17]. Ще один приклад, але вже м1жнарод-
ного сшвробгтництва — жоностас харювського храму Трьох Святител1в, виконаний за 
проектом харк1вського архпектора В. Покровського 1915 року в 1талп [7]. Тому при-
пущення, що автором проекту жоностасу домово! церкви Юзефович!в е харювський 
арх1тектор, не здаеться малоймов1рним. Сл1д звернути увагу i на той факт, що автором 
проекту СпаськоУ домово! церкви Харювського комерщйного училища та и жоноста-
су i буд1вл1, де рзташовувалася домова церква Юзефович1в, був архпектор О. Бекетов, 
який до 1905 року був уже визнаним фах^вцем не тшьки у свгтськш apxiTeKTypi, але й у 
храмовш . Отже, iHTep'ep домово! Свято-Микола'!всько! церкви Mir спроектувати саме 
BiH. Звичайно, це припущення вимагае подальших дослщжень. 

Шел я того, як жоностас перенесли до Свято-1оанно-Усжновенського храму, були 
здШсненш значн1 переробки. Яюсть деяких нових вставок наштовхнула Р. Грималюк 
на думку про !х шмецьке авторство [3], однак у реставрацн та nepepoöui iKOHOCTacy 
брали участь саме украшсью майстри, yTiM, pi3Horo р1вня професШно! подготовки. 
Пщ час бесщи автора uiei статт! з настоятелем храму прото!ереем Ярославом Бовтю-
ком, було порушено питания авторства нових секцш та елеменив жоностасу. Насто-
ятель храму не назвав точно! дати ремонтних poöiT. iMOBipHO, роботи продовжувалися 
тривалий час i проводилися на рубеж! 1970-1980-х рок1в. Про дату проведения poö iT 
свщчить iKOHa св. Мелеия, який був каношзований у 1978 рощ. 1мен виконавц!в poö iT 
прото1ерей Ярослав не запитував, щоб не накликати на них переслщування КДБ, яке 
жваво цжавилося ремонтними роботами в харювських храмах. Проте було з'ясовано, 
що HOBi секцй' !коностасу виконали в Kneßi майстри Ки!вського творчого комбша-
ту «Художник», а декоративн! розетки цоколя жоностасу — студенти Харювського 
художньо-промислового !нституту (дал1 - ХХП1, HHHi - ХДАДМ). Yci HOBi вставки е 
iMiTauiero в!тража. 
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Людмила Федевич 
(Сумы) 

1СТОР1Я Д1ЯЛШОСТ1ГЛИНСЬКО! ГОНЧАРНО! НАВЧАЛЬНО! МАЙСТЕРН1 
РОМЕНСЬКОГО ЗЕМСТВА В KOHTEKCTIЗАГАЛЬНОНАЦЮНАЛЬНО! 

ТА еВРОПЕЙСЬКО! КУЛЬТУР ПОЧАТКУ XX СТОЛ1ТТЯ 

Глинська гончарна навчальна майстерня Роменського земства (ni3Hiuie — Глинська т-
структорська школа з гончарного виробництва) — один з новостворених художшх навчаль-
них заклад1в Украши початку XX ст., д1яльшстъ якого була спрямована на вгдродження та 
творчий розвиток нацюнальних традицш, що eidnoeidaAO загальноевропейським тенденциям 
мистецького напряму модерн (або ар нуво). 

Ключов! слова: глинська керамхка, народшремесла, традицп, в1дродження, тенденци, ви-
шивка, модерн. 

Hlinsk pottery study workshop of Romny zemstvo (later - on Hlinsk instructor school of pottery 
production) is one of new art schools in Ukraine at the beginning of the XX century. Its activity was 
directed towards the renaissance and creative development of national traditions in accordance with All-
European tendencies of the Modern art branch, or Art Nouveau. 

Keywords: Hlinsk ceramics, folk handcrafts, traditions, renaissance, tendency, embroidery, the 
Modern art. 

Глинська гончарна навчальна майстерня Роменського земства1 — один з новоство-
рених художшх навчальних заклад1в .Швобережно! Украши початку XX ст., д1яльшсть 
якого була спрямована на вщродження та творчий розвиток нацюнальних традищй, 
що вщповщало загальноевропейським тенденщям мистецького напряму модерн. 

Заснований 1900 року заклад працював пщ р1зними назвами. Спочатку — це Глин-
ська гончарна навчальна майстерня Роменського земства (вщповщний штамп на по-
суд! - ГГУМ-РЗ). У 1909 poui його було реоргашзовано в школу iHCTpyKTopiß з гон-
чарного виробництва, пщпорядковану урядовш шституцп - Головному управлшню 
землевпорядкування i землеробства (вироби Глинсько! шструкторсько! школи позна-
чалися вщповщними написами, ритованими в T icr i — ГИШ або ГГИШ, шод1 ИШ). У 
1918 p o u i заклад знову було реоргашзовано, тепер уже в художньо-керам1чну школу 
при наркома^ освети Украши, а з 1921 - пщпорядковано Роменському поветовому рад-
наргоспу. У 1923 poui школа працювала при Роменському поветовому вщдш народно! 
освети пщ назвою Глинська керам1чна профшкола (шзшше перейменована як Глин-
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