
Agnieszka Gronek

K szta łtow anie się ikonografii św. Włodzimierza 
w sztuce ukraińskiej XVII wieku

w  źródłach historycznych nie ma wystarczających informacji, by badacze 
mogli w pewny i bezsporny sposób umiejscowić początki kultu św. W ło
dzimierza, wskazać na jego zasięg, siłę oddziaływania i rozprzestrzeniania 
się na ziemiach ruskich w kolejnych wiekach1. Zwykle przyjmuje się za ak
sjomat pogląd, że choć najstarsze literackie apoteozy księcia Włodzimierza 
jako chrzciciela Rusi, autorstwa Iłariona, Jakuba Mnicha, Nestora, powstały 
w średniowiecznym Kijowie, to jego kult jako świętego narodził się na pół
nocy, w Nowogrodzie. Brak również pewnych dowodów na jego istnienie do 
wieku XVII na ziemiach ruskich, należących dziś do Ukrainy, a w  średnio
wieczu do Korony i Księstwa Litewskiego. Już w  wieku XVI podczas kon
frontacji z reformacją, a później K ościołem  unickim, prawosławie ruskie 
było zmuszone do ugruntowania swojej tożsamości religijnej przez zwięk
szenie świadomości tradycji, odrębności liturgicznej, etnicznej i kulturowej, 

o znalazło wyraz w coraz liczniejszej w  tym czasie literaturze polemicznej,kate
chetycznej, dogmatycznej i liturgicznej. Wobec negacji kultu świętych 

przez protestantów oraz oskarżeń wysuwanych przez katolików względem  

być np .  
przenoszenie relikwii świętych ze Wschodu na Zachód, prawosławni Rusini 

czuli się zobowiązani do uporządkowania spraw kultu rodzimych

Ьіодимир CWŵ Stf * ^ gata bteratura przedmiotu, ostatnio zebrana: Э.П.Р., 
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11. 1. W łodzim ierz Wielki, ry c in a  w  Mineiprazdnicznej, K ijó w  1619, s. 1032 

Ilustracje wykorzy stane w niniejszym artykule pochodzą  ze zbiorów  Katedry 

Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

świętych i przywrócenia pamięci o nich. Jednym ze sposobów na wzmoc

nienie poczucia obecności w prawdziwym kościele i wierności prawdziwej 
wierze było odwoływanie się do tradycji Włodzimierzowej, a przez nią dalej 
do konstantyńskiej i apostolskiej. Wymownym dowodem realizacji tego 
zamierzenia jest uzupełnienie dotychczasowych tekstów hagiograficznych 
o życiorysy świętych czczonych lokalnie, zwłaszcza ojców peczerskich, choć 
w rzeczywistości dochodziło tu do połączenia różnych tradycji ruskich, 
także północnych, ze wspominaniem np. Sergiusza z Radoneża, Cyryla Bie- 
łozierskiego czy Aleksandra Newskiego2. Niewątpliwie wyrazem tej samej 
idei było wprowadzenie wizerunków św. Włodzimierza do religijnej sztuki 
ukraińskiej. Jednak brak własnej średniowiecznej tradycji przedstawieniowej 
zmusił rodzimych twórców do wspomagania się obcymi wzorami.

O zainteresowaniu w tym czasie na ziemiach ruskim kultem świętych lokalnych 
por.. A. Naumow, Prawosławni święci I Rzeczypospolitej, [w:] Święci w kulturze i duchowości 
dawnej i współczesnej Europy, pod red. W. Stępniak-Minczewej, Z.J. Kijasa, Kraków 1999, 
s. 21 29 (przedruk w. Domus Dwisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, K*3 
ków 2002, s. 51-62); idem. Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy ХУІІияекн, 
w  &raeca> ars lattna. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, pod red- 

■ ałusa , in., Kraków 2001, s. 199-206; T. Hodana, Między królem a carem. Moskw* 
u’ oaach prawosławnych Rusinów -  obywateli Rzeczypospolitej (na p o d s t a w i e  piśmiennictwo 

к о  1 -  połowy XVII stulecia), Kraków 2008, s. 141-155.
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Najstarsze takie przedstawienia pojawiają się w XVII-wiecznych książ
kach drukowanych głównie w typografii kijowskiej ławry i lwowskiego 
bractwa stauropigialnego.

Najwcześniejszy z nich znajduje się w Minet prazdnianęj wydanej w Ki
jowie w roku 1619 (il. 1). Tu, na jej końcu, już po kolofonie, dodano rozbu
dowane teksty czterech służb, wspominające świętych: metropolitów Piotra 
i Aleksego, książąt Włodzimierza, Borysa i Gleba. Wizerunek chrzciciela 
Rusi, ograniczony okrągłą ramką wpisaną w kwadrat, umieszczony został 
na stronie 1032, jako ilustracja tekstu służby ku jego czci, tuż przed hom ilią3 

Książę ukazany jest w półpostaci, w kwiecie wieku, z kręconymi włosami 
i półdługą, zwężającą się i rozdwojoną w dole brodą. Jego głowę wieńczy 
otwarta, płytkowa korona, na ramionach zaś spoczywa luźny, podbity futrem 
wzorzysty płaszcz. W prawej dłoni wznosi ośmioramienny krzyż, lewą uj
muje klingę miecza, zapewne zawieszonego u pasa. Średniowieczna sztuka 
religijna Kijowa nie opracowała sposobu obrazowania postaci Włodzimie
rza Wielkiego. Jedyne przedstawienia księcia z tamtych czasów pochodzą 
ze złotych i srebrnych monet. Są one wzorowane na reprezentacyjnych 
wizerunkach cesarzy bizantyjskich, o czym świadczy nie tylko hieratyczna 
postawa tronującego, ale także regalia książęce nawiązujące do cesarskich: 
korona w typie średniobizantyjskich stemm z prepondouliami, berło w kształ
cie krzyża ozdobione perłami i umieszczone na wysokim drzewcu, tron 
z oparciem w kształcie liry, i bez oparcia, z podłużną poduszką zakończoną 
z obu stron supłami4. Z ikonografii cesarskiej pochodzi także motyw nimbu 
otaczający głowę Włodzimierza, podkreśla on boskie pochodzenie władzy 
kijowskich książąt. Podobny występuje również na monetach Świętopełka I, 
zwanego Przeklętym, domniemanego zabójcy Borysa i Gleba5. Na monetach 
Włodzimierz ukazywany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z długimi, 
sumiastymi wąsami, z krótką brodą, bądź bez niej.

Т.Н. Каменева, A.A. Гусева, Украинские книги кирилловской печати X V I—X V III в. 
Каталог изданий хранящихся в Государственной библётеке СССР им. В.И. Ленина, вып. 1, 
Москва 1978, №  401, s. 184.

М.Б. Свердлов, Изображение княжескихрегалий на монетах Влаимира Святославича, 
„Вспомогательные историческое дисциплины” 1972, №  4, s. 151-159; М. Сотникова, 
И. Спасении, Тысячелетие древнейших монет России Сводный каталог русских монет Х —Х І 
веков, Ленинград 1983,/шля*.

М. Сотникова, И. Спасский, Тысячелетие древнейших монет..., s. 82 i n.
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II. 2. Włodzimierz Wielki, rycina w Minet 
prazdnicznej, Lwów 1638, k. 503

Drzeworytowy wizerunek księcia w kijowskiej Minei 
w niewielkim stop- niu przypomina ten ze średniowiecz

nograficznego znanego w malarstwie 
północnym, zwłaszcza nowogrodzkim 
i moskiewskim. Właśnie stąd przeję- 
tе zo stały cechy fizjonomii k sięcia, 
z krótkimi kręconymi włosami i pół- 
długą zwężającą się ku dołowi brodą 
oraz elementy ubioru: otwartej korony 
z ostrymi sterczynami, wzorzystego 
płaszcza podbitego futrem, a także 
miecza. Wydaje się, że z dawnej śred
niowiecznej ikonografii mógł przejść 

motyw krzyża w dłoni, jednak nie jest on, odwołującym się do ceremoniału 
bizantyjskiego, berłem zwieńczonym krzyżem, ale znakiem wskazującym 
na świętość księcia.

D o  odmiennych wzorców ikonograficznych nawiązuje obraz Włodzi
mierza zamieszczony na karcie 503 w Minet świątecznej wydanej w oficynie 
bractwa stauropigialnego we Lwowie w roku 1638 i powtórzony na karcie 
570r w Minei świątecznej wznowionej w roku 1643 (il. 2)6. Tu książę ujęty 
w całej postaci zasiada na tronie, zapewne marmurowym, o wygiętych no
gach, z wysokim oparciem, zdobionym uszakami z zawiniętych liściu akantu. 
Ponad nim po obu stronach podwieszono kotarę upiętą i rozchyloną na boki. 
Książę z bujną, półdługą brodą w koronie na głowie otoczonej nimbem, 
ubrany w długi szeroki płaszcz podbity gronostajowym futrem, w pr ) 
dłoni dzierży krzyż, w lewej berło. Choć przedstawienie tronującego władcy 
znane było w średniowiecznej sztuce ruskiej, przejęte poprzez Bizancjum 
z antyku, chociażby na wspomnianych monetach książęcych, to umieszczone 
we lwowskiej Minei jest najprawdopodobniej wzorowane na zachodnich 
wizerunkach, które dotarły na Ruś dzięki grafice książkowej, takiej np. jak
Chmnica Polonorum Macieja Miechowity wydanej w krakowskiej oficynie Wie- 

tora w roku 1521 (Kazimierz Wielki zamieszczny jest na s. 222 (il. 3); Ludwik

Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, Украинские книги. .., №  66 , s.
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Węgierski na s. 248)7. Za zachodnią prowe
niencją opisanego przedstawienia przemawia 
kształt tronu zdobionego liściem akantu, 
motyw upiętej kurtyny, na pierwowzorze za
pewne podwieszonej do baldachimu, a przede 
wszystkim kształt korony, otwartej, w formie 
diademu z fleurenami, czyli naprzemiennie 
ułożonymi mniejszymi i większymi, stylizo
wanymi liśćmi akantu.

Warto zauważyć, że w tych samych księ
gach w podobny sposób ukazany został cesarz 
na ilustracji jednego z siedmiu soborów po
wszechnych: na karcie 507a w Minei świątecznej 
z 1638 r. i powtórzony na karcie 100v i 575r 
•w Minei świątecznej z 1643 r.8

Do jeszcze innych wzorców odwołuje się 
autor kolejnego drzeworytowego wizerunku 
księcia, zamieszczonego w Synopsysie Innocentego Gizela wydanym w Kijo
wie w 1680 r. (il. 4) i wznowionym z tą samą datą po roku 1681 (s. 60) i około 
roku 1700 (k. 46v)9. Włodzimierz o kędzierzawych włosach, sumiastych 
wąsach i okrągłej, bujnej brodzie, ukazany został w całej postaci, w dłu
gim szerokim płaszczu, przypominającym szubę, z wylotami w długich, 
ozdobnych rękawach. Na otoczonej nimbem głowie dźwiga okazałą koro
nę złożoną z opaski ze stylizowanymi liśćmi akantu, i z kameryzowanego 
kabłąka zwieńczonego krzyżem na globie. W prawej dłoni trzymanej przy 
piersi ściska siedmioramienny krzyż, w lewej zaś długie berło złożone z kilku 
balasowatych modułów. Książę ukazany jest w prześwicie arkady, na filarach 
której umieszczono wizerunki świętych Borysa i Gleba, poniżej zaś, na 
cokołach — sceny przedstawiające okoliczności przyjęcia chrztu: Rozmowa 
z mnichem przy obrazie Sądu Ostatecznego i Chrzest księcia. Opisany wizerunek 
Włodzimierza zapewne rozmyślnie nawiązuje do tego, który znajdował

Egzemplarz dostępny on-line, identyfikator oai:mbc.malopolska.pl:13736.
Т.Н. Каменева, А Л . Гусева, Украинские книги..., №  667, s. 327.
А.А. Гусева, Т.Н. Каменева, И.М. Полонская, Украинские книги кирилловской 

печати X V I-X V III в. Каталог изданий хранящихся в Государственной библётеке СССР 
им. В.И. Ленина, вып. 2, Москва 1981, № 1569, s. 256.

II. 3. Kazimierz Wielki, rycina 
w Chronica Polonorum 
Madeja Miechowity, 
Kraków 1521, s. 222
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. 4. Włodzimierz Wielki, Borys i Gleb, rycina w Synopsysie Innocentego 
Gizela, Kijów 1680, s. 60

się w połowie XVII w. na zachodniej ścianie nawy w Soborze Sofijskim 
w Kijowie. Choć dziś nie ma po nim  śladu, znany jest z kopii rysunku 
niderlandzkiego grafika Abrahama van Westerfelda (il. 5)10. Ten nadworny

10
C q  o tCmat F*>rtrctu fundacyjnego powstała bogata literatura, por. chociażby- 
Rir iг ^ЬКИИ’ noPmptf4 родини Ярослава Мудрого у Софійському соборі у  Києві,

» ник вського университету” 1967, №  8, Серія історії та права І, Київ, s. 3S-44; 
Х ^ ^ ° РСКаЯ ®*СКа Яр0СЛава Мудрого в Киевской Софии, [w:] Древнерусское искусство.

венная культура X  -  первой половини X I I I  в.. М о ск в а  1988 . S. 120 -134 ; idem,
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m a l a r z  Janusza Radziwiłła, w 1651 r. podczas 
zajęcia Kijowa przez wojska hetm ana, naszki
cował między innymi wieloosobowe przedsta
wienie we wnętrzu soboru, rozpoznane później 
jako zbiorowy portret fundacyjny rodziny księcia 
Jarosława. Tu, obok dziesięciu innych postaci, 
ukazany został mężczyzna w kwiecie wieku, 
z jasnymi, zapewne siwiejącymi, włosami, krót
ką, zwężającą się brodą. Ubrany jest w długi, 
wzorzysty' płaszcz podbity' futrem , z długimi, 
wąskimi rękawami, pod spodem  zaś w silnie 
drapowaną w pasie, przykrywającą stopy suknię, 
oblamowaną w dole i przy szyi wzorzystą taśmą.
W prawej ręce na wysokości piersi trzyma długie 
berło, lewą podtrzymuje opuszczony pionowo 
i oparty o podłoże miecz, z klingą schow aną 
w pochwie o zdobnym okuciu. Głowę okoloną 
nimbem przykrywa korona zamknięta, z opaską 
z akantowymi fleurenami i kabłąkiem zwieńczo
nym krzyżem. Mężczyzna ten przez większość 
badaczy rozpoznany został jako książę W łodzi
mierz, a elementy jego stroju zdradzają now o
żytną proweniencję.

Nie jest to zatem średniowieczne oryginal
ne przedstawienie, ale odrestaurowane lub namalowane za czasów Piotra 
Mohyły. Na obu wskazanych przedstawieniach pojawia się nowy typ ko
rony: zamkniętej wyraźnym obłym  kabłąkiem zwieńczonym krzyżem na 
globie. Obecność zamkniętej korony wśród królewskich regaliów stanowiła 
od czasów Jagiellonów, a także w ikonografii polskich władców, czytelny 
znak aspiracji do bycia niezależnym od cesarstwa niemieckiego. Trudno 
jednoznacznie stwierdzić, czyr wykorzystanie przez Mohyłę tego motywu 
było świadome i miało podobny cel — podkreślenie niezależności księcia

Про що розповіли давні cmmu, Київ 1979, s. 55-101; idem, Светские фрески Софийского 
собора в Киеве, Киев 1989; А. Рорре, Kompozycja fundacyjna Sofii Kijowskiej. W  postukiwaniu 
układu pierwotnego, „Biuletyn Historii Sztuki” 1968, t. 30, nr 1, s. 3-27; H.H. Никитенко, 
Pya “ Визаития в монументальном комлексе Софии Киевской, Киев 2004, s. 15-88.

II. 5. W ło d z im ie rz  W ielki, 

fragment kopii rysunku 
A. van Westerfelda 
ukazującego scenę 
fundacyjną rodziny 
Jarosława Mądrego 
w Soborze Sofijskim 
w Kijowie
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II. 6. Scena fundacyjna Piotra Mohyły, sobór pw. Przemienienia Pańskiego, Kijów 
na Berestowie 1644

Włodzimierza i księstwa kijowskiego od cesarstwa bizantyjskiego. Niemnie 
jednak odnowienie kultu św. Włodzimierza, czego jednym z przejawów 
było wprowadzenie jego wizerunku do sztuki religijnej i chęć opracowania 
nowego typu ikonograficznego, zrywającego z obcą tradycją nowogrodzki 
i moskiewską, wpisuje się w szerszy plan metropolity, by uczynić z Kijowi 
na powrót stolicę ruskiego prawosławia.

Z tego okresu pochodzi jeszcze jeden portret księcia, wykonanj 
w 1644 r. przez athoskich malarzy sprowadzonych do ozdobienia cerkwi 

rzemiemania Pańskiego na Berestowie (U. 6)u. Znajduje się tu między inny- 
portret fundacyjny Piotra Mohyły, który klęczy przed tronującym Chry-

stusem, a pośrednikami aktu ofiarowania są pierwsi chrzciciele Rusi Olga

Stasa nn R * temat przedstawienia por. P. Krasny, Odbudowa kijowskiej cerkwi
turze sakral °оІЄ- l  nXZ metroP°litę Piotra Mohyłę a problem nawrotu do gotyku w architek- 

R u s i „Віц1̂  ̂  &шИ„ ̂  , 62, ,/4.
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II. 7. Włodzimierz Wielki, Borys i Gleb, ikona z cerkwi Zmartwychwstania 
Pańskiego w Ra tnie

i jej wnuk, Włodzimierz. Książę jest tu starcem z siwym bujnym zarostem, 
ubranym, podobnie jak na rysunku Westerfelda, w długą wzorzystą szubę 
podbitą ciemnym futrem. Inna jest natomiast korona — tu w formie niskiej 
złotej mitry. Podobna wieńczy głowę Chrystusa.

Opisanemu typowi ikonograficznemu odpowiada również ten ukazany 
na ikonie przedstawiającej świętych Włodzimierza, Borysa i Gleba z cerkwi 
Zmartwychwstania Pańskiego w Ra tnie (il. 7)12. Książę jako starszy, siwobro- 
dy mężczyzna, ubrany w podbitą gronostajowym futrem szubę z pękniętymi, 
długimi rękawami, trzyma w prawej dłoni ośmioramienny krzyż, w lewej zaś 
długie, zwieńczone kwiatonem berło. Na otoczonej nimbem głowie niesie 
koronę złożoną z kameryzowanej opaski z akantowymi liśćmi i zwieńczone-

НАМУ (Muzeum Narodowe Sztuki Pięknych w Kijowie), №  sygn. И-8; П.М. Жол- 
товський, Український живопис XVII-XVIII ст., Київ 1978, s. 104; Український іконопис 
Х ІІ-Х ІХ  ст. з колекції НХМУ, Київ 2005, №  33, s. 74, 218.



7 0
Agnieszka Gronek

go małym krzyżem niskiego kabłąka, który ściska purpurową podszewkę 
Najprawdopodobniej podobieństwo tego wizerunku i ryciny zamieszczo
nej w Synopsisie Innocentego Gizela nie jest przypadkowe. Obie prace 
łączy także bliski sposób ukazania Borysa i Gleba: umieszczeni p0 obu 
stronach ojca i doń zwróceni, ubrani w sięgające stóp szaty, na ikonie -  
żupany, z zarzuconymi na ram ionach i spiętym i pod szyją płaszczami. 
Na rycinie i ikonie obaj święci mają na głowach korony w kształcie mitry.

W jeszcze inny sposób Włodzimierza Wielkiego przedstawił w latach 
1697-1699 Iwan Rutkowycz w ikonostasie z cerkwi Bożego Narodze
nia w Żółkwi (il. 8)13. Mimo że jego długie w łosy i bujna, rozłożysta 
broda są całkiem siwe, twarz księcia charakteryzują młode, regularne 
rysy i miły wyraz. Badacze zgodnie twierdzą, że Włodzimierz został tu 
ukazany na wzór carów moskiewskich. I rzeczywiście, przy porównaniu 
ze współczesnymi portretami carów Aleksego I Michałowicza i Fiodora 
III Aleksejewicza14 uderza bliskość pozy, gestów oraz stroju. Ruski książę 
ubrany jest w sięgającą stóp wzorzystą suknię z szerokimi rękawami, 
ozdobioną bogato haftowanymi listwami na środku i u dołu. Niewątp
liwie wzorowana jest ona na carskim płatnie (ros. платно), które stano
wiło element ceremonialnego stroju (tzw. Большого наряда) zakładanego 
przez władcę w czasie koronacji, przyjmowania posłów i większych świąt. 
Podobnie jak carowie na wskazanych obrazach w prawej dłoni trzyma 
długie berło, w lewej zaś jabłko z opaską zwieńczone krzyżem. Niektóre 
jednak elementy stroju znacznie różnią się od współczesnych carskich. 
Na płatno bowiem nakładali oni zwykle barmy (ros. бармы, gr. fiappa), 
czyli drogocenny naszyjnik, często w kształcie szerokiego, okrągłego 
pasa przykrywającego ramiona i piersi. Na ikonie żółkiewskiej zaś w tym 
miejscu spoczywa cenny, gronostajowy kołnierz, kojarzony raczej ze stro
jem władców zachodnich, choć znany także na Wschodzie. Niewątpliwie 
zaś zachodniej proweniencji jest korona na głowie księcia, z charaktery- 
tycznie wygiętymi kabłąkami zwieńczonymi małym krzyżem na globie.Pr

zypomina ona koronę Jana III Sobieskiego, i nie można wykluczyć, że 
Iwan Rutkowycz w taki sposób chciał złożyć hołd niedawno zmarłemu

X I V  W t t t  °^ owc we Lwowie, rcpr. В. Откович, В. Пилип’юк, Українська ікона 
,4 Л  1/7/7 «*-. Львів 1999, №  92.

Брюсова, Русская живопись 17 века, Москва 1984. ил. 36. 37.
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królowi15. Temu samemu zapewne miał 
służyć zawieszony na szyi W łodzi
mierza -  zamiast zwykłego -  krzyż 
maltański, który przywodzi na myśl 
order Ducha Świętego przyznany pol
skiemu monarsze przez Ludwika XIV 
w 1676 r.16 Uroczysta dekoracja króla 
Jana III odbyła się w kolegiacie żó ł
kiewskiej pw. św. Wawrzyńca Męczen
nika, czego świadkiem mógł być młody 
wtedy Rutkowycz. Ten ideowy związek 
między obom a władcami może mieć 
dużo głębsze znaczenie, zważywszy na 
fakt, że Sobieski przez Rusinów uwa
żany był również za Rusina. Zresztą to 
przeświadczenie jest silne na Ukrainie 
do dziś. Byli to zatem dwaj ruscy mo
narchowie, którzy odnieśli spektakular
ne zwycięstwo nad poganami. W ątek 
ten wymaga jednak dalszych badań. Na 
omawianej ikonie w sposób odmienny 
niż na portretach carów ukazane zostało 
także berło. Choć również długie, z gał
ką i nodusem, to zwieńczone jest krzy
żem i kwiatonem, nie zaś dwugłowym 
orłem. Jednakże w taki sposób ukazywa
no niekiedy insygnia we współczesnej 
ikonografii i nie odzwierciedlały one 
rzeczywistych regaliów konkretnych 
monarchów.

II. 8. Włodzimierz Wielki z ikonostasu 
Iwana Rutkowycza z cerkwi Bożego 
Narodzenia w Żółkwi, 1697-1699

Por. chociażby koronę Jana III Sobieskiego na rycinie przypisywanej Romeynowi 
de Hooghe datowanej hipotetycznie na rok 1676; por. H. Widacka, Lew Lechistanu, 
Warszawa 2010, nr 6, s. 44-45.

Por. współczesne wizerunki Jana III Sobieskiego, zwłaszcza rytownika Aleksandra 
Tarasewicza, por. H. Widacka, Jan III Sobieskie w grafice XVII і XVIII wieku, Warszawa 
1987, nr 13, 22; eadem, Lecb Lechistanu..., nr 9, 10.
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Po analizie wskazanych utworów nasuwa się wniosek, że рrzez cały 
wiek XVII twórcom nie udało się stworzyć jednego, stałego typu ikono- 
graficznego dla księcia Włodzimierza. Niewątpliwie główną przyczyną był 
brak utrwalonego przez tradycję wzorca średniowiecznego, który w pamięci 
i świadomości wiernych wyryłby cechy fizjonomii chrzciciela Rusi, elementy 
średniowiecznego stroju i stałe atrybuty. Dlatego, kiedy pojawiła się potrzeba 
wprowadzenia do sztuki ukraińskiej wizerunków tej postaci, musiano wspo- 
magać się obcymi wzorami północnoruskim i i zachodnimi, równocześnie 
aktualizując, zwłaszcza stroje i insygnia władzy.

Агнєшка Ґронек 
Формування іконографії святого Володимира в українському 

мистецтві XVII століття

У XVI столітті у конфронтації з Реформатською, а пізніше Уніатською цер
квою, православні громадяни Речі Посполитої були змушені обгрунтувати 
свою релігійну тотожність шляхом підвищення свідомості традиції', літургічної 
та культурної окремішносгі. Особливим доказом реалізації цих планів було, 
зокрема, упорядкування культу рідних святих. Одним із способів зміцнення 
почуття приналежності до Православної церкви було посилання на Володими- 
рову традицію, а за нею далі -  на традицію Константинополя і апостольську'. 
Безсумнівно, проявом тієї ж ідеї було введення образів св. Володимира до 
українського релігійного мистецтва. Після аналізу найстаріших творів можна 
дійти висновку, що протягом усього XVII століття творцям не вдалось ство
рити єдиного, сталого типу іконографії' для представлення князя Володимира. 
Головною причиною того була відсутність врегульованого традицією серед
ньовічного взірця, який укріпив би в пам>яті і свідомості віруючих ознаки 
образу хрестителя Русі, елементів середньовічних шат і постійних атрибутів. 
Тому, коли виникла необхідність ввести в українське мистецтво зображення 
цієї постаті треба було послуговуватися чужими зразками. Так, наприклад, 
найстаріший збережений образ Володимира в «Цвітній Мінеії>, надрукова
ній в Києві у 1619 році (crop. 1032), є подібний до іконографічного типу, 
розробленого в середньовіччі в новгородському і московському мистецтві.

атомість до західних зразків нав’язує образ князя представлений вперше 
в «Цвітній Мінеї», виданий у Львові у 1638 році (к. 503). Ймовірно тут були 

слідувані портрети володарів уміщені в «Chronica Polonorum» Мацєя Мєхові- 
та, надрукованій в краківський друкарні Вєтоха у 1521 році. Рідний, ймовірно, 

іконографічний взірець Володимира Великого представляють його
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зображення: в «Синопсисі» Інокентія Гізеля, виданого у Києві в 1680 році, на 
західній стіні нефу в Софійському соборі в Києві та в Преображенській церкві 
Спаса на Берестові, а також на іконі «Святих Володимира, Бориса і Гліба» 
з церкви Воскресіння Христового у Ратному. Натомість, на зразок московських 
царів, князя зобразив Іван Рутковим в церкві Різдва Христового в Жовкві. 
Здасться, однак, що художник свідомо додав елементи одягу короля Яна III 
Собеського, такі як корона і мальтійський хрест, який нагадує орден Святого 
Духа, наданий польському монарху Людовиком XIV у 1676 році. Можливо, 
він хотів тим способом висловити своє особисте відношення до недавно по
мерлого короля, в якому вбачав наступного руського правителя, що отримав 
вражаючу перемогу над поганами.


