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ПЕРЕДМОВА
Книга є третьою частиною задуманого нами багатотомного „Корпусу 

графіті Софії Київської”, що має на меті введення в науковий обіг всього обсягу 
епіграфічних пам’яток собору ХІ – початку XVIII ст. До книги включені 606 ста-
родавніх графіті з центральної нави.

За прийнятою нами номенклатурою термін „графіті” не відміняється, 
хоча нам добре відоме вживання у науковій літературі терміну „графіто” для по-
значення одного напису чи малюнку. Однак в сучасній українській мові термін 
„графіті”, що позначає написи та малюнки, які видряпані не на основному ма-
теріалі для письма не має відмінку однини, а терміном „графіто” чи „сграфіто” 
позначається спосіб двоколірної декоративної обробки керамічних виробів виско-
блюванням у певних місцях кольорового лицювального шару, яким спочатку була 
вкрита поверхня виробу, спосіб декоративного оздоблення стін продряпуванням 
шарів штукатурки або ж сам художній твір, виконаний таким способом [Великий 
тлумачний словник 2005, с. 260, 1301; Новий словник 2008, с. 170, 547]. Терміни „на-
пис” та „запис” по відношенню до графіті вживаються нами як синоніми.

Дослідження графіті здійснюється нами під керівництвом та за участю 
завідуючої відділом науково-історичних досліджень Національного заповідника 
„Софія Київська” доктором історичних наук, професором Н. Нікітенко. Вивчення 
написів XVI – XVII ст. проходить за участю провідного наукового співробітника 
названого відділу, кандидата історичних наук Н. Сінкевич, а грекомовних запи-
сів ХІ – ХІІІ ст. – аспіранта Інституту української археографії та джерелознавства 
імені М.С. Грушевського НАН України Д. Гордієнка.

Під час робіт ми спираємось на напрацьовану С. Висоцьким та дещо 
вдосконалену нами методику, що передбачає їх фотографування при бічному 
освітленні, друк фотографії та виконання прорисовки контурів прорізів при 
обов’язковому натурному дослідженні напису та малюнку. Необхідність вивчен-
ня саме оригіналу, а не фотографії (чи кількох фотографій) графіті обумовлена 
необхідністю врахування кількох факторів, які ми розглянемо нижче.

В технологічному аспекті виконання графіті відбувається шляхом викри-
шування гострим твердим предметом часточок тиньку. Інструментами для цього 
слугували голки, писала або інші, близькі до них інструменти, що мають конічні 
вістря (шила, шпильки), ножі [Высоцкий 1976, с. 139]. Аби встановити, з якими 
труднощами зіштовхувався автор, видряпуючи на стіні напис чи малюнок, слід 
з’ясувати, що собою являє поверхня для їх нанесення.

Дослідження структури фрескового тиньку було здійснене ще в 1970-х 
рр. [Стріленко 1975, с. 195-201]. Встановлено, що він є вапняним тістом, до якого 
додавались різні види мінеральних та органічних наповнювачів. Відповідно до їх 
вмісту було виділено три групи фрескових розчинів. Серед мінералогічних домі-
шок до вапняного тіста в розчинах першої та другої груп, які слугували основою 
майже під всі фрески собору, одним з основних компонентів були дрібні гостро-
кутні шматочки шлаків від виробництва смальти, меншою мірою – шматочки 
цем’янки та зерен кварцу (піску). Значно менше застосовувався вапняний розчин 
без наповнювача, який має білий колір, чим нагадує крейду; він відзначається 
низькою міцністю. Серед органічних наповнювачів у вапняному тісті першого 
типу зустрічаються залишки зотлілої соломи та шматочки деревного вугілля. 
Відтак, структура фрескового розчину пориста, прорізана численними капіляра-
ми та канальцями, з органічними та мінеральними вкрапленнями. Густота таких 
вкраплень не є сталою, місцями вони трапляються частіше. Поверхня фрески не 
відзначається ідеальною рівністю, доволі часто спостерігається рельєф тиньку, 
а також стики штукатурки, коли один тонкий шар тиньку заходив на інший. 
Окрім того, як слушно зауважив С. Висоцький, суттєвим фактором, від якого за-
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лежала твердість фрескового тиньку, була його вологість [Высоцкий 1976, с. 138-
139]. В холодні пори року на стінах собору конденсувалась волога, яка проникала 
через пори до тиньку, пом’якшуючи його. Відповідно, в теплу пору року тиньк 
віддавав вологу, ставав більш твердим, а, отже, і більш крихким. Відтак, матеріал, 
на якому виконувалось графіті, відзначався рельєфністю, неоднорідною струк-
турою та щільністю. Яким чином ці його властивості впливали на структуру 
складових написів та малюнків, виконаних різними інструментами?

Голки. Виконані цим інструментом прорізи графіті неглибокі, вони про-
никають не глибше верхнього фарбового шару фрески. Тонке вістря за умови під-
вищеної вологості тиньку дозволяло не викришувати його, а знімати верхній шар 
плавно у вигляді стружки. Вкраплення мінеральних або органічних домішок не 
слугували суттєвою перешкодою: в першому випадку вістря голки їх оминало, в 
другому проходило по поверхні соломки або шматочку вугілля. Завдяки цьому 
авторові графіті вдавалось виконати правильні форми літер, так що створюється 
враження, ніби вони виконані по сирому, тільки-но покладеному тиньку. Втім, не 
округла а конічна форма прорізів дозволяє встановити, що графіті виконане по 
вже затверділій штукатурці. За умови виконання написів чи малюнків по сухому не 
зволоженому тиньку, його часточки викришуються, мінеральні та органічні вкра-
плення створюють суттєві перешкоди. Тверді мінеральні домішки зумовлюють 
зрив інструменту, наслідком чого є розірваність ліній; органічні домішки призво-
дять до викришування більшої кількості тиньку, тому в цих місцях прорізи також 
можуть здаватись розірваними. За таких умов складно досягти правильних форм 
написання літер, зокрема, округлих елементів, які стають ламаними. Приклад по-
трапляння органічної домішки під вістря голки можемо бачити в написі № 723 
[Корнієнко 2010, с. 132. табл. IV, 4] при виконанні літери в (третя зліва у нижньому 
рядку) фрагмент соломи викришився, тому автор змушений був виконати її вдру-
ге поруч. Однак при цьому всередині вибою залишились сліди від голки, які до-
зволяють відновити форму і цієї літери, що й показано на прорисовці. Розгледіти 
їх без звернення до оригіналу абсолютно неможливо.

Ніж. Гостре пласке лезо проникає доволі глибоко у шар тиньку, особливо 
в середній частині прорізів. Вкраплення твердих мінеральних домішок у разі їх 
потрапляння під лезо призводять до викришування тиньку в разі сильного тиску 
на інструмент або ж до зміни напрямку лінії в разі слабкого тиску; органічні до-
мішки найчастіше викришуються разом з оточуючими фрагментами тиньку. В 
разі підвищеної вологості ці явища виявляються слабше, аніж в разі виконання 
написів по сухому тиньку. Порожнини можуть призводити до зриву різця, тобто, 
лезо завертає у бік меншого супротиву, особливо, коли напрямок його руху та 
розташування капіляра чи прорізу іншого запису співпадають. На форму про-
різів впливає рельєфність поверхні фрески, адже це також зумовлює розірваність 
або різну товщину ліній одного прорізу. Окрім того, будь-який поворот леза 
ножа призводить до випадіння значних шматків тиньку, тому при виконанні на-
писів цим інструментом перевага надається не округлим, а прямим лініям.

Писала або інші подібні інструменти. Слід зазначити, що більшість графі-
ті Софії Київської виконувались саме цими інструментами. Процес та пробле-
ми при виконанні написів подібні до видряпування ножем. Гостре конічне лезо 
сильно заглиблюється в тиньк. Форма леза дозволяє виконувати практично од-
накової товщини прорізи, в тому числі й плавні заокруглені лінії. Втім, вкра-
плення твердих мінеральних домішок так само призводять до викришування 
тиньку чи зміни напрямку лінії, а органічні домішки найчастіше випадають 
разом з оточуючими фрагментами тиньку. Рельєфність поверхні фрески також 
зумовлює розірваність або різну товщину ліній одного прорізу. Для прикладу 
можемо навести запис № 2187 на фресці з образом св. Пантелеймона, що скла-
дається лише з одного імені Ана ‘Анна’: під час видряпування літер н та другої 
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а рука авторки зісковзнула, внаслідок чого в першої виникла надто висока діа-
гональна перемичка і літера набула схожості з п, а в другої спинка не зімкну-
лась з петлею [Нікітенко, Корнієнко 2010б, с. 95-97, рис. 3].

Отже, виконання графіті вимагало від автора докладання деяких фізич-
них зусиль та певних навичок. Форма прорізів залежала як від леза, котрим вони 
видряпувались, так і від структури фрескового тиньку в місці їх виконання. По 
суті, сам тиньк часто веде рукою автора напису та малюнка, тому доволі важли-
во звертати увагу на напрямок руху прорізу, адже нерідко він може співпадати 
з природними порожнинами, наприклад, гніздами від згнилої соломи. Тому на 
цей фактор слід зважати під час прочитання напису в плані визначення тої чи 
іншої літери, адже нерідко розірваність прорізів може надавати їй зовсім іншого 
вигляду. Так само слід враховувати техніку виконання напису під час виділення 
палеографічних ознак для датування графіті, адже деякі з них, наприклад, розі-
мкнуті петлі, петлі з заломом, видовжені лінії тощо можуть бути обумовлені не 
стільки традиціями написання таких форм літер в певний проміжок часу, скіль-
ки труднощами для автора їх виконання по фресковому тиньку. До того ж нерід-
ко, за умови відсутності в автора необхідних навичок роботи з видряпування за-
писів, рядки виходили нерівні, літери в них мали різний нахил та розміри. Часто 
спостерігається зростання їхніх розмірів, нерідко перші літери тексту в кілька ра-
зів менші за останні. А в деяких записах окремі літери мають збільшені розміри. 
Ці явища обумовлені тим, що на великих літерах меншою мірою позначаються 
згадані вище недоліки структури тиньку, оскільки такі літери легше видряпува-
ти. Як приклади подібних текстів можемо навести графіті № 132 на південних 
хорах Софії [Высоцкий 1976, с. 306-307, табл. XXXVIII, XXXIX].

Втім, на вигляд софійських графіті впливають й інші фактори. Не слід 
забувати, що написи та малюнки, що виникли у певний проміжок часу, не зали-
шались „застиглими”, а зазнавали змін спільно з матеріалом, на якому вони вико-
нані. Тобто, історія графіті невіддільна від долі фресок, на яких вони видряпані. 
А софійські фрески за майже тисячоліття свого існування зазнали чимало випро-
бувань, що не могло не позначитись на загальному вигляді написів та малюнків. 
За напрямком впливу можемо розділити їх на природні та антропогенні.

Природні чинники. Слід враховувати сезонні коливання температурно-
вологісного режиму в приміщенні Софійського собору, внаслідок яких фресковий 
тиньк вивітрювався, тобто, повільно руйнувався. Дрібні канальці та капіляри слу-
гували тими порожнинами, в яких накопичувалась волога, що взимку замерзала, 
розширюючись та спричиняючи руйнування тиньку довкола себе. Не можна не 
зважати і на можливі фактори затікання, що викликали значні за обсягами вива-
ли первісного тиньку. Оскільки прорізи порушували структуру тиньку, вивітрю-
вання спричиняло поступове згладжування прорізів. Позаяк інтенсивність цього 
процесу напряму залежить від коливань температури та рівня вологості, цілком 
природно, що найперше осипанню піддавались верхні частини каналів прорізів 
біля самої поверхні тиньку. В таких випадках можемо також спостерігати випадін-
ня доволі значних за обсягами фрагментів тиньку, коли, наприклад, біля самого 
краю прорізу знаходилось мінеральне або органічне вкраплення, яке поступово 
випадало, візуально змінюючи форму елементу літери. Наприклад, округла петля 
набувала вигляду петлі з заломом. Встановити її істинну форму можливо лише в 
тому випадку, коли вдається простежити напрямок руху леза. Або ж руйнувалась 
капсула навколо згнилої соломи, і якщо це ставалось в місці розташування напису, 
він міг отримати візуальний „псевдопроріз”. Визначити його випадковий харак-
тер можливо лише під час дослідження оригіналу графіті за умови ретельного ви-
вчення структури каналу, фотографія такої можливості не дає.

Антропогенні чинники. Більших видозмін фрески зазнавали від різно-
манітних факторів антропогенного впливу. Тиньк зазнавав механічних пошко-
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джень випадкового характеру: подряпин, різних вибоїв, затирань тощо. Нерідко 
написи намагались знищити свідомо, зокрема, церковні цензори закреслювали 
або затирали тексти. Інколи одні тексти виконувались по інших, причому в цьо-
му випадку лезо різця зісковзувало у прорізи попереднього напису, йдучи шля-
хом найменшого супротиву.

Значно вплинули на стан збереженості графіті часи певного занепаду та 
відновлювальні роботи в соборі. Відомо, що в XVII ст. фрески частково поновлюва-
лись, а наприкінці XVII – на початку XVIII ст. стіни собору були потиньковані, піс-
ля чого впродовж майже усього XVIII ст. заново розписані. В середині ХІХ ст., піс-
ля того, як на стінах храму було виявлено давньоруські фрески, живопис ХVIIІ ст. 
був знятий. Причому пізніший тиньк зішкрібали, тому природно, що фрагменти 
тиньку, які мали погане зчеплення зі стіною, відпадали. По завершенню цих робіт 
фреска була поновлена олійною фарбою, а перед тим промазувалась гарячою олі-
фою. У ХХ ст. олійний живопис попереднього століття був знятий реставратора-
ми. Перед реставраторами не ставилось спеціального завдання розчистки прорізів 
графіті, це відбувалось не системно, а вибірково. 

Отже, під час дослідження софійських графіті слід враховувати велику 
кількість різноманітних аспектів, що впливають на форму прорізів та їх загаль-
ний вигляд. А виявити їх можливо лише під час натурного дослідження, а не 
в кабінетних умовах. Саме тому ми виготовляємо прорисовки безпосередньо в 
соборі, адже в такому разі вони відзначаються більш високим ступенем відповід-
ності оригіналові графіті.

В першому розділі монографії всі розташовані на одній фресці написи 
та малюнки подаються окремим підрозділом, на початку якого наводиться за-
гальний опис фрески, який включає інформацію щодо її розташування в межах 
архітектурного об’єму храму, критерії визначення образів святих та зображен-
ня, стан збереження стародавнього тиньку, кількість та номери наявних графіті. 
Далі наводимо опис кожної епіграфічної пам’ятки.

Структурно опис графіті складається з кількох пунктів: порядковий но-
мер, історіографія, прочитання напису або опис малюнка, реконструкція тексту 
та переклад, датування, категорія.

Номер надається кожному графіті, він відображає порядок дослідження та 
складання облікової картки. За необхідності, надані напису чи малюнку номери 
можуть отримувати додаткові позначення, наприклад, № 1, № 1а, № 1б тощо.

В історіографічній частині вказується, ким був опублікований напис чи 
малюнок, хто з дослідників коригував його прочитання чи опис, аналізуються 
спірні моменти в плані прочитання чи реконструкції тексту.

В частині прочитання напису текст наводиться в тому вигляді, в якому він 
зберігся на фресці, з показом втрачених складових, які передаються знаком „–”. 
Проте, враховуючи той факт, що не завжди ми можемо впевнено встановити скіль-
ки втрачено літер, то кількість знаків „–” не завжди може відповідати реальній кіль-
кості відсутніх літер. Стосовно малюнків, то ми наводимо їх стислий опис.

Під час наведення реконструкції наявного тексту запису нами викорис-
товуються чотири види дужок: [ ], ( ), / /, { }. У квадратних вказуються знищені 
через пошкодження тиньку літери, у круглих – пропущені авторами написів на-
вмисно під час скорочення слів або ненавмисно помилково, у скісних – випадкові 
подвоєння літер, у фігурних – реконструйовані за змістом частини та закінчення 
слів у незавершених написах. Побудові реконструкції тексту передує аналіз чіт-
ко ідентифікованих літер та тих, визначення яких не повністю впевнене. На під-
ставі цих фактів будується модель реконструйованого тексту.

Кожен напис обов’язково супроводжується перекладом сучасною україн-
ською мовою. Всі умовні позначення втрачених чи пропущених літер при пере-
кладі не передаються.
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Наступним моментом опису графіті є встановлення вірогідних хроноло-
гічних меж появи напису або малюнка. При цьому ми спираємось, по можливос-
ті, на декілька критеріїв.

Вивчення форми каналів прорізів дозволяє в більшості визначити три 
різні часові етапи виконання графіті: друге десятиліття ХІ ст., друга чверть ХІ – 
кінець XVI ст., кінець XVI – кінець XVII ст. [докл. див.: Корнієнко 2010, с. 7].

Певну допомогу може надати вивчення стратиграфії розташування гра-
фіті, коли вдається встановити передування одного запису чи малюнка іншому, 
що дозволяє визначити гранично можливу верхню або нижню хронологічну межу 
його появи. Втім, застосування цього критерію буде продуктивним лише тоді, коли 
встановлений відносно точний проміжок часу появи хоча б одного з записів.

Відтак, наразі найбільш точним критерієм, якщо, звісно, у тексті напису не 
вказане пряме датування, виступає палеографічний аналіз його складових. У цьо-
му відношенні для датування давньоруських графіті ми спираємось на результати 
дослідження А. Залізняком корпусу датованих за стратиграфією новгородських 
берестяних грамот ХІ – XV ст. [Зализняк 2000] та Б. Рибаковим датованих епіграфіч-
них пам’яток XI – XIV ст. [Рыбаков 1964]. На сьогоднішній день напрацювання А. 
Залізняка цілком прийнятні для застосування при визначенні часу появи графіті 
Софії Київської [Зализняк 2004, с. 237-239]. Однак вивчення епіграфічних пам’яток 
Софійського собору дозволило встановити факт „омолодження” окремих палео-
графічних ознак порівняно з новгородськими матеріалами [Корнієнко 2008, с. 239, 
Корнієнко 2009], зафіксоване таке явище й іншими дослідниками [Орлов, Козюба 
2008, с. 35, 38]. Тож, для уточнення часу появи тих чи інших форм написання лі-
тер в південноруській епіграфіці ми також залучаємо зібрані Я. Запаском описи 
рукописних книг ХІ – XVII ст., де автор наводить фотографії сторінок рукописів 
[Запаско 1995], аналізуємо форми написання літер у легендах на монетах початку 
ХІ ст. Володимира, Святополка та Ярослава [Сотникова, Спасский 1983], а також 
спираємось на власні спостереження над особливостями палеографії софійських 
датованих графіті. Наразі ж більшість давньоруських написів датується на підставі 
даних А. Залізняка з урахуванням хронологічних відмінностей написання деяких 
літер в південноруській епіграфіці, що спеціально не оговорюється. Палеографічні 
матриці датування не наводяться, ми обмежуємось описом найбільш важливих для 
визначення хронології записів палеографічних ознак. Для встановлення часу ви-
конання пізніших написів застосовуються роботи Є. Карського [Карский 1928] та 
Л. Черепніна [Черепнин 1956], виконані В. Панашенко порівняльні таблиці зразків 
скоропису урядових документів та магістратських книг Гетьманщини середини – 
другої половини XVII ст. [Панашенко 1974].

Окрім того, ще одним застосовуваним критерієм датування графіті є типо-
логічний аналіз, наразі більш надійний для датування глаголичних написів (друга 
чверть ХІ – кінець ХІІІ ст. [Медынцева 1978, с. 30; Столярова 1998, с. 56-69]), гре-
комовних (друга чверть ХІ – кінець ХІІІ ст. [Евдокимова 2008а, с. 23]), латиничних 
(остання чверть XVI – кінець XVII ст. [Сінкевич, Корнієнко 2009]). За типологічним 
методом датується більшість записів обчислення кількості проведених поминаль-
них служб (друга чверть ХІ – кінець XIV ст. [Корнієнко 2010, c. 384-385]).

В останньому пункті опису під назвою „категорія” вказується, до якої групи 
віднесене графіті. Назвам категорій відповідають назви підрозділів другого розділу, 
в якому ми намагаємось визначити вірогідні мотиваційні чинники появи графіті, 
аналізуємо закладену в них історичну інформацію, а також прагнемо встановити 
можливий змістовний контекст того чи іншого малюнка. В цьому розділі тексти на-
водяться без дужок, якими ми позначаємо втрачені чи пропущені літери.

До складу книги включені плани Софійського собору з вказівкою місць 
розташування графіті, додаток у вигляді таблиці їх площинних координат, а та-
кож вказівник слів, що зустрічаються у текстах.
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Розділ І
ГРАФІТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАВИ

І.1. Фреска з зображенням орнаменту
Знаходиться у північно-західному куті західного компартимента (табл. 

ІІ, 1). Від стародавнього тиньку збереглась невелика ділянка в середній частині 
фрески, вона вкрита численними вибоями та подряпинами, слабо розчищена від 
олійної фарби ХІХ ст. На фресці виявлено три графіті, які отримали номері від 
1517-го по 1519-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1517 (табл. ІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, слабо розчи-

щена від пізнішої олійної фарби, внаслідок чого простежуються лише окремі 
його складові:

Під літерою ш нижнього рядка помітна вертикальна риска, що робить 
її схожою на m; проте ця риска не змикається з платформою, тому ми наполя-
гаємо на першому варіанті її ідентифікації.

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст 
можна представити наступним чином:

... [Б](огороди)це [по]м[оzи ... своем]q "кш~ ...
Богородице, поможи … своєму Якші …

Датування. За формою написання літери ц зі зміщеним праворуч хвос-
том графіті варто датувати третьою чвертю ХІІ – серединою XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1518 (табл. ІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та сла-

бо розчищена від олійної фарби, прорізи літер повністю закриті шпаклів-
кою. В середньому рядку простежується літера Е, в нижньому – диграф 
Q. Найбільш ймовірною буде реконструкція збереженого тексту як слова 
[сво]е[м]q ‘своєму’.

Датування. Форма написання диграфа q зі зменшеним о дозволяє да-
тувати графіті в межах другої чверті ХІ – першої чверті XV ст.; при цьому більш 
вірогідною верхньою хронологічною межею варто визнати початок ХІІІ ст. від-
повідно до типовості поширення такої форми написання літери.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1519 (табл. ІІІ, 3)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений, прорізи 

літер закриті шпаклівкою та слабо розчищений від фарби ХІХ ст.:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)[и] пом[оzи ра]бq сво~мq.
Господи, поможи рабу своєму.
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Датування. За формою написання б з високою петлею та „очного” о 
графіті найвірогідніше датувати в межах початку ХІІІ – середини XV ст.

Категорія: молитовний напис.

І.2. Фреска з зображенням Чесного хреста
Знаходиться у північно-західному куті західного компартимента (табл. 

ІІ, 1). Від первісного тиньку залишилась невелика ділянка в середній частині фрески, 
вона щільно вкрита вибоями, місцями слабо розчищена від пізнішої фарби та шпа-
клівки. На фресці виявлено два графіті, № 1520 та № 1521 (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1520 (табл. IV, 1)
Початок та закінчення дворядкового напису знищені вибоями, збере-

глась лише його середня частина:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст найвірогідніше реконструювати наступним чином:

[K](uri)e boh[qh] ... Eu{genioj}.
KÚrie bo»qei ... EÙgšnioj.

Господи, допоможи … Євгенію.
Датування. За типологічним методом найвірогідніше датувати графіті 

другою чвертю ХІ – кінцем XІІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1521 (табл. ІV, 2)
На поверхні фрески простежується літера И, поставлена під хвиля-

сте титло. Перша літера не збереглась, тиньк на її місці дуже пошкоджений 
дрібними вибоями. З відновленням втрачених фрагментів текст може бути ре-
конструйований як слово-звернення [Г](оспод)и ‘Господи’.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
час появи графіті може бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.

Категорія: молитовний напис.

І.3. Фреска з зображенням орнаменту
Знаходиться у північно-східному куті західного компартимента на півден-

ній грані західної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. 
ІІ, 1). Збереженість стародавнього тиньку відносно добра, втрачена лише невелика 
смуга в нижній частині фрески. Поверхня стіни вкрита дрібними вибоями та шмат-
ками олійної фарби ХІХ ст. На фресці виявлено одинадцять графіті, які одержали 
порядкові номери від 1522-го по 1532-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1522 (табл. V, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями, що нині зашпакльовані. На початку верхнього рядка читаються літе-
ри ПО, за ними простежуються літери Е та О (втім, не виключена їх ідентифі-
кація як одної літери Ю), далі – ТГРА. В нижньому рядку простежується лише 
невеликий фрагмент літери, можливо, О.

Датування. За формою написання а з округлою петлею та широкої о 
напис можна датувати серединою ХІІ – серединою XV ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.
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Графіті № 1523 (табл. V, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, проте в цілому всі три 

його складові можуть бути прочитані як дієслово еси ‘є’. Тиньк обабіч слова пошко-
джений, тож не виключено, що слово є фрагментом більшого за обсягом тексту.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесе-
ний до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 1524 (табл. V, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, іден-

тифікуються лише окремі літери: Р на початку рядка, А та И наприкінці. 
Датування. За формою написання літери и з діагональною перемич-

кою графіті може бути датоване в межах середини XIV – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1525 (табл. VІ, 1)
На фресці прокреслені літери ГИ, що є традиційним скороченням сло-

ва Г(оспод)и ‘Господи’.
Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 

графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1526 (табл. VІ, 2)
На поверхні стіни простежуються поставлені під титло літери ГИ – тра-

диційне скорочення слова Г(оспод)и ‘Господи’.
Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 

графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1527 (табл. VІ, 3)
Прорізи літер пошкоджені та закриті шпаклівкою, однак в цілому всі 

складові піддаються ідентифікації:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Б(ож)е помоzи.
Боже, поможи.

Датування. За формою написання б з петлею кутом вперед та вертикаль-
ної z з переломом графіті датується другою чвертю ХІ – першою чвертю ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1528 (табл. VІ, 4)
Перша літера напису не простежується, збережені фрагменти не дозволя-

ють впевнено відділити прорізи від випадкових подряпин, адже всі вони повніс-
тю закриті шпаклівкою. Друга літера впевнено читається як И. Найвірогідніше, 
перед нами традиційне скорочення слова [Г](оспод)и ‘Господи’.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
час появи графіті окреслюється другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1529 (табл. VІІ, 1)
На фресці прокреслені поставлені під горизонтальне титло літери ГИ, 

що є традиційним скороченням слова Г(оспод)и ‘Господи’.
Датування. Форма написання и з горизонтальною перемичкою дозво-

ляє датувати графіті в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.



11

Розділ I. Графіті центральної нави

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1530 (табл. VІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, його складові, ви-

конані голкою, простежуються слабо. Втім, можемо визначити, що перед нами 
початок абетки:

Датування. За формою написання а з округлою петлею та видовженою 
спинкою, б з високою петлею, А-подібної д та нахиленої праворуч е графіті 
має бути датоване останньою чвертю ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1531 (табл. VІІ, 3)
Незважаючи на вибій, складові напису можуть бути визначені як по-

ставлені під горизонтальне титло літери ГО, що є скороченням слова Го(споди) 
‘Господи’.

Датування. За формою написання літери г з виступом зверху час по-
яви графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1532 (табл. VІІ, 4)
Напис виконаний дрібним почерком, він пошкоджений вибоєм. У верх-

ньому рядку від трьох літер залишилась остання Д, в нижньому впевнено чита-
ються ОС. Найвірогідніше реконструювати текст як слово [еi]дос ‘eЌdos, подоба’.

Датування. За формою написання гостроверхої д на трикутних ніжках 
графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: окремі слова та словосполучення.

І.4. Фреска з образом св. мч. Лідії
Знаходиться у північно-східному куті західного компартимента на західній 

грані південної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). 
Образ святої визначений завдяки напису № 1533, що містить її ім’я. Поверхня фрески 
в нижній частині щільно вкрита вибоями та подряпинами, біля підлоги стародавній 
тиньк втрачений, невеликі його втрати наявні і біля ребра. На фресці виявлено одинад-
цять графіті, яким надано номери від 1533-го по 1538-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1533 (табл. VІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, особливо постраж-

дали складові верхнього рядка. Втім, майже всі вони підлягають впевненій 
ідентифікації:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Л[v]дiа и (агиа).

Лідія свята.
Звертає на себе увагу спосіб скорочення прикметника – обведений в коло 

жіночий артикль и. Очевидно, що автор орієнтувався на дипінті, де вживається 
скорочення прикметника чоловічого роду о а(гиос) у вигляді обведеної в коло лі-
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тери а. Вірогідно, за цією аналогією, проте не знаючи грецької мови, автор напису 
сприймав обведення в коло літери и як позначення святості.

Датування. За формою написання а з округлою петлею й видовженою 
спинкою та простої i графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кін-
ця ХІІ ст.; при цьому більш вірогідною нижньою хронологічною межею варто 
визнати останню чверть ХІІ ст. відповідно до частоти вживання такої форми i.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 1534 (табл. VІІІ, 2)
На фресці простежуються літери КЕ під кутовим титлом – традиційне 

скорочення грекомовного K(uri)e ‘KÚrie, Господи’
Датування. За типологічним методом датування час появи графіті 

може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1535 (табл. VІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, його закінчення не 

збереглось. На початку рядка простежуються літери PER, поставлені під го-
ризонтальне титло, далі читаються також поставлені під горизонтальне тит-
ло літери SQ та невеликий фрагмент ще однієї. Реконструкція тексту наразі 
ускладнена.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця XVI – кін-
ця XVII ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 1536 (табл. ІХ, 1)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений, складові 

напису збереглись фрагментарно:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

[П]омоzи ра[бq] сво[емq].
Поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання в з переломом, округлі петлі якої не 
торкаються щогли, z з переломом хвоста, прямолінійної р з округлою петлею 
час появи графіті може бути окреслений другою чвертю ХІІ – серединою ХІІІ 
ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею варто визна-
ти кінець ХІІ ст. відповідно до поширення такої форми z.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1537 (табл. ІХ, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, у першому 

рядку простежується склад МА, другому – літера Г, в третьому не читається 
жоден знак, в четвертому простежується літера И.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1538 (табл. ІХ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежуєть-

ся лише склад МQ. Найвірогідніше, перед нами закінчення слова [свое]мq 
‘своєму’, що є складовою традиційної молитовної формули.
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Датування. За формою написання дзеркальної у з вигнутим праворуч 
хвостом графіті датується початком XIV – першою чвертю XV ст.

Категорія: молитовний напис.

І.5. Фреска з образом св. вмч. Варвари
Знаходиться в переході між західним та другим з заходу компартимента-

ми на південній грані південної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого 
стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святої визначений завдяки інформації графіті № 1542, № 
1552 та № 1551. Фреска складається з двох частин – в нижній, приблизно на висоту 
2-х м від рівня підлоги, виконане зображення чотириконечного хреста, а образ свя-
тої написаний вище. На невеликій висоті від підлоги наявна смуга втрат первісного 
тиньку. Поверхня стіни слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст. Окрім того, вона 
доволі сильно затерта та вкрита дрібними вибоями. На означеній ділянці виявлено 
шістнадцять графіті, яким надано номери від 1539-го по 1554-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1539 (табл. Х, 1)
Поверхня фрески в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише чотири літери:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст 
виглядає наступним чином:

В(ъ) д(ь)нь …
У день …

Датування. За формою написання в з нижньою петлею кутом вперед та 
D-видної д графіті може бути датоване в межах кінця ХІ – середини ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1540 (табл. Х, 2)
Поверхня тиньку в місці розташування зображення пошкоджена числен-

ними дрібними вибоями, в окремих місцях дуже затерта. Втім, контури окремих 
складових добре простежуються, що дозволяє скласти уявлення про його вигляд: 
подвійними рисками автор прокреслив чотириконечний хрест, вершина щогли 
та кінці перекладини якого заокруглені, а обабіч прокреслено по півколу. Вигляд 
основи щогли через пошкодження уявити неможливо.

Датування. В окремих місцях прорізи розчищені від шпаклівки, що 
дозволяє окреслити час появи графіті проміжком часу від другої чверті ХІ до 
кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1541 (табл. Х, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, збереглись лише лі-

тера А у верхньому рядку та С в нижньому.
Датування. За формою написання а з пласким верхом найвірогідніше 

датувати графіті другою чвертю ХІІ – першою чвертю XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1542 (табл. Х, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, його закінчення не 

збереглось:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
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И а(гиа) Вар[вара].
Свята Варвара.

Датування. Звертає на себе увагу форма написання першої літери а 
спинка та верхня частина петлі якої виступають далеко вгору й мають покрит-
тя:  така рідкісна форма написання літери зустрічається в написі № 1012, що 
датується другою чвертю ХІІ – початком ХІІІ ст.; відповідно, час появи графіті 
№ 1542 має бути окреслений тим же проміжком часу.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 1543 (табл. ХІ, 1)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений, проте його конту-

ри в цілому піддаються ідентифікації: на фресці прокреслений чотириконеч-
ний хрест на Голгофі. Подвійними лініями автор зобразив трикутну Голгофу, 
причому спочатку було прокреслено верхню частину трикутника, а потім зліва 
направо – його основу. Від вершини Голгофи піднімається щогла хреста, про-
креслена за допомогою трьох ліній, з них середня перетинає Голгофу, спуска-
ючись до її основи. Перекладина має вигляд розділених навпіл трикутників, 
основи яких примикають до щогли. Під перекладиною обабіч щогли прокрес-
лена теонімограма ІС ХС.

Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до дру-
гої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1544 (табл. ХІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису дуже пошкоджена, з-поміж 

його складових впевнено ідентифікуються лише окремі літери:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За формою написання а з покриттям, в з переломом при 

щоглі та нахиленої вправо е час появи графіті може бути окреслений в межах 
другої чверті ХІ – першої чверті XIV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою 
хронологічною межею є перша чверть ХІІІ ст. відповідно до поширення форм 
написання всіх трьох літер.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1545 (табл. ХІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку, всі складові малюнку добре про-

стежуються. Автор графіті зобразив фігуру у вигляді латинської літери „W” 
або стилізованого тризуба.

Датування. Оскільки прорізи не розчищені від шпаклівки, час появи 
графіті може бути окреслений широкими хронологічними межами від другої 
чверті ХІ до кінця XVII ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1546 (табл. ХІІ, 1)
Малюнок зберігся фрагментарно, однак наявні частини дозволяють склас-

ти цілісне уявлення про його вигляд. Потрійними рисками автор прокреслив чо-
тириконечний проквітлий хрест. Вершина щогли та кінці перекладини оформле-
но у вигляді конусів, обабіч яких прокреслені півкола. В основі хрест роздвоюється 
та переходить у пагони, фрагмент якого помітний в правій частині малюнку.
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Датування. В окремих місцях прорізи доступні для огляду, їх форма 
дозволяє датувати графіті в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1547 (табл. ХІІ, 2)
На фресці простежується прокреслена потрійною рискою верхня части-

на щогли та залишки перекладини чотириконечного хреста. Закінчення щогли 
оформлене у вигляді видовженого заокругленого відрізка, обабіч якого прокресле-
но по півколу. Фрагмент півкола помітний і на правій частині щогли.

Датування. За формою прорізів графіті можна датувати другою чвер-
тю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1548 (табл. ХІІ, 3)
На поверхні стіни прокреслений малюнок простого шестикінечного 

хреста, що складається зі щогли, перекладини та символічної таблички над го-
ловою Ісуса Христа. В основі щогла роздвоюється, набуваючи вигляду хвоста 
ластівки. Ця деталь, вірогідно, символізує Голгофу.

Датування. За формою прорізів графіті можна датувати другою чвер-
тю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1549 (табл. ХІІІ, 1)
На фресці простежується щогла літери з невеликою засічкою у верхній 

частині. Однозначна ідентифікація її ускладнена, вона може бути відновлена 
як І, Р або Г. Друга видима літера впевнено читається як А. Через пошкоджен-
ня тиньку важко встановити приблизну кількість знаків у написі.

Датування. За формою прорізів час появи графіті можна окреслити 
другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1550 (табл. ХІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, 

простежуються лише склад ТО.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою 

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1551 (табл. ХІІІ, 3)
Тиньк навколо запису пошкоджений, простежується лише склад ВА. 

Зважаючи на зміст графіті № 1542 та № 1552 найвірогідніше реконструювати 
текст як ім’я {Вар}ва{ра} ‘Варвара’.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та в з перело-
мом при щоглі найвірогідніше датувати графіті другою чвертю ХІ – кінцем XІI ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 1552 (табл. ХІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби, внаслідок чого літери збереглись фрагментарно. 
Тим не менше, на фресці впевнено читається слово Варвара ‘Варвара’.

Датування. Форми написання літер а з видовженою спинкою та крапле-
подібною петлею, в з округлою нижньою петлею та прямолінійної р з петлею 
кутом вперед дозволяють датувати запис кінцем ХІІ – першою чвертю ХІІІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.
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Графіті № 1553 (табл. ХІІІ, 5)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою 

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1554 (табл. ХІІІ, 6)
На поверхні стіни простежується малюнок чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окресле-

ний в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

І.6. Фреска з образом невідомого святого
Знаходиться у північно-західному куті другого з заходу компартимента на 

східній грані південної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Невеликі ділянки стародавнього тиньку біля ребра та в нижній частині 
фрески втрачені, поверхня стіни вкрита численними вибоями та подряпинами, сильно 
затерта, місцями слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст. Під час досліджень С. Ви-
соцького було опубліковано два графіті, № 33 та № 34. Загальна ж кількість епіграфіч-
них пам’яток на фресці становить вісімнадцять, окрім зазначених вище, це № 34а та 
№№ 1555-1569 (табл. ІІ, 2). Запис № 1556 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 33 (табл. ХІV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 85, табл. XXXV, 1; XXXVI, 1], 

реконструкцію тексту коригував В. Німчук [Німчук 1967, с. 89]. Розбіжності містять 
два основні моменти:

С. Висоцький
[Ги помоzи] раб1q сво~мu Андре~в[и] богатомq грехы

[и2 до]брыми делы

В. Німчук
[Ги помоzи] раб1q сво~мu Андре~в[и] богатомq грехы

[qбогq2 до]брыми делы.

1) в написі С. Висоцький вказав на наявність літери б в слові рабq, про-
те в оригіналі чітко читається в; до речі, в звіті за 1959 р. С. Висоцький правиль-
но ідентифікував цю літеру: „в слове рабоу сделана ошибка: вместо б написана 
в” [Высоцкий 1959, арк. 71];

2) на початку другого рядка С. Висоцький замість повністю втраченого 
слова пропонував читати сполучник и (щоправда в звіті за 1959 р. наступні літери 
були дослідником прочитані як фраза „в бою и делах” [Высоцкий 1959, арк. 71]); 
загальний контекст молитви дозволяє віддати більшу перевагу реконструйова-
ному В. Німчуком слову qбогq.

Відтак, наявний на стіні текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
{Г(оспод)и помоzи} равq сво~мu Андре~ви богатомq грехы 

{qбогq} [до]брыми делы.
Господи, поможи рабу своєму Андрієві, багатому гріхами, 

бідному добрими ділами.
Датування. С. Висоцький датував графіті ХІІ ст. Форми написання б 

з виступом зверху та високою петлею, в зі скісною до щогли нижньою петлею, 
А-подібної д з покриттям, криволінійної р з округлою петлею, у з перемичкою, 
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u з короткими вусами та r з низькою перемичкою дозволяють уточнити дату-
вання напису, віднісши час його можливої появи до останньої чверті ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 34 (табл. ХV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 85, табл. XXXV, 1; XXXVI, 1].
Розбіжностей між опублікованим дослідником текстом та оригіналом 

не виявлено, за винятком нижнього рядка: С. Висоцький вказував на наявність 
у ньому п’яти літер, з яких остання збереглась фрагментарно. Насправді ж ря-
док включає лише чотири добре видимі літери. Відтак, наявний на стіні текст 
виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова:
Г(оспод)и помоzи рабu сво~мu Григореви амин.

Господи, поможи рабу своєму Григорію, амінь.
На підставі того факту, що записи Андрія та Григорія, які датуються 

приблизно одним часом, тісно примикають одне до одного незважаючи на на-
явність „більш ніж достатньо чистого без записів та подряпин тиньку”, С. Ви-
соць кий висловив припущення про можливість пояснення такого розташуван-
ня васальною залежністю згадуваних осіб. Проте навколо обох записів наявна 
значна кількість графіті, тож чистого тиньку тут якраз і не було.

Датування. С. Висоцький вважав, що графіті № 33 та № 34 дуже близь-
кі в плані хронології, датуючи останній запис ХІІ ст. За формою написання а з 
пласким верхом, б з округлою петлею, в, г, z та п з виступами зверху, нахиле-
ної вправо е та криволінійної р з округлою петлею графіті датується в межах 
кінця ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 34а (табл. ХVІ, 1)
Під передостаннім знаком третього рядка попереднього напису № 34 

прокреслена літера Т. Прорізи розчищені від шпаклівки, вони дуже подібні до 
прорізів № 34. Разом з тим ми не можемо впевнено говорити про зв’язок обох 
записів, позаяк молитва Григорія має завершену структуру, а літера т не може 
бути пов’язана з текстом. Праворуч від т знаходиться другий рядок запису № 
1558, нижче тиньк згладжений, тож слідів інших складових № 34а не виявлено. 
Скоріше за все запис включав лише одну літеру.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 
другої чверті ХІ – середини XVI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1555 (табл. ХVІ, 2)
Над записом № 33 простежуються літери ПОМ, з них перша збере-

глась фрагментарно у вигляді двох щогл. Текст варто реконструювати як слово 
пом(оzи) ‘поможи’, що є скороченим варіантом традиційної молитовної фор-
мули, автор якої приєднується до молитви Андрія.

Датування. За формою прорізів та за особливостями розташування 
хронологічні рамки можливої появи графіті визначаються останньою чвертю 
ХІІ – кінцем XVI ст.

Категорія: молитовний напис.



18

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Графіті № 1556 (табл. ХVІ, 3)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений ви-

боями, сильно затертий. Внаслідок цього відносно впевнено можуть бути 
ідентифіковані початкові літери Zkrzy та, на деякій відстані – n або m. Причому 
літери rz написані з інверсією.

Через значні втрати реконструкція тексту ускладнена. Втім, зважаючи 
на структуру латиничних записів Софії Київської, більш вірогідним буде при-
пустити, що текст містив родове ім’я автора.

Датування. За типологічним методом час виконання графіті має бути 
віднесений до проміжку часу від останньої чверті XVI до кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1557 (табл. ХVІ, 4)
На фресці простежуються закреслені кількома засічками три літери А.
Датування. За формою написання а з округлою петлею та видовженою 

спинкою графіті може бути датоване в межах середини ХІ – початку ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1558 (табл. ХVІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, рельєф літер над-

звичайно слабкий, вони простежуються слабо:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и помо[zи].
Господи, поможи.

Датування. Форма написання о, у якої замість правої дуги прокреслено 
пряму лінію, дозволяє датувати запис кінцем ХІ – серединою XV ст.; при цьому 
більш вірогідною нижньою хронологічною межею є початок XIV ст. відповідно 
до типовості поширення цієї палеографічної ознаки.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1559 (табл. ХVІІ, 2)
Рельєф прорізів надзвичайно низький, початок обох рядків знищений 

вибоями:

З відновленням втрачених фрагментів текст реконструюється як слово-
прохання [п]омо[z]и ‘поможи’, яке є припискою до молитви Григорія (№ 34).

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою та 
особливостями розташування графіті датується в межах кінця ХІІ – кінця XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1560 (табл. ХVІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису дуже пошкоджена, про-

стежуються лише одна літера А та фрагменти двох інших літер перед нею.
Датування. За формою написання а з опуклою петлею та видовженою 

спинкою графіті датується в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1561 (табл. ХVІІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, рельєф прорізів не-

значний:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и помоzи равq сво[е]мq.
Господи, поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою, в з округ-
лою нижньою петлею, вертикальної z з розвилкою, п з виступом зверху, прямо-
лінійної р з округлою петлею, дзеркальної вертикальної у в складі диграфа q зі 
зменшеним o графіті датується серединою ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1562 (табл. ХVІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, рельєф прорізів до-

волі низький:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст 
виглядає наступним чином:

Г(оспод)и помо{zи}.
Господи, поможи.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1563 (табл. ХVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби ХІХ ст., внаслідок чого простежуються лише окремі 
його складові:

Датування. За формою написання е з язичком донизу та ы з середньою 
перемичкою графіті варто датувати в межах кінця ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1564 (табл. ХVІІІ, 3)
За останнім рядком напису № 1561 простежуються трохи більші за 

розмірами літери МQ. Форма написання цих літер відмінна, що примушує 
виділити їх як окреме графіті. Найвірогідніше, перед нами закінчення слова 
[свое]мq ‘своєму’, що є фрагментом традиційної молитовної формули.

Датування. За формою написання диграфа q зі зменшеним о графіті 
може бути датоване в межах другої чверті ХІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1565 (табл. ХVІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише окремі його складові:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

[Г](оспод)и помо[zи] р[абq] свое[мq].
Господи, поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання літери в з переломом при щоглі 
та р з петлею кутом вперед графіті може бути датоване в межах середини 
ХІ – кінця XIV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною ме-
жею варто визнати першу чверть ХІІІ ст. відповідно до типовості поширення 
форми літери в.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1566 (табл. ХІХ, 1)
Незважаючи на дрібні пошкодження, складові напису простежуються 

досить добре:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Онафема сем@!
Анафема цьому!

Датування. За формою написання а з опуклою петлею, е з засічкою на 
язичку, н з довгими верхніми засічками та „полої” без середньої ніжки @ графі-
ті датується другою чвертю ХІІ – першою третиною ХІІІ ст.

Категорія: напис-прокляття.

Графіті № 1567 (табл. ХІХ, 2)
На фресці простежується літера Д, праворуч від якої помітні дві верти-

кальні щогли, а ліворуч – одна. Текст може бути реконструйований як слово-
звернення [Г](оспо)д[и] ‘Господи’.

Датування. Форма написання А-подібної д дозволяє найвірогідніше 
датувати графіті кінцем ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1568 (табл. ХІХ, 3)
Початок рядка знищений обвалом тиньку:

Через пошкодження можемо реконструювати лише дієслово j(а)л(ъ) 
‘писав’.

Датування. За формою написання літери л з верхньою засічкої графіті 
може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XІV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1569 (табл. ХІХ, 4)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи гра-

фіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XVII ст.
Категорія: молитовний напис.

І.6. Фреска з образом невідомого святого
Знаходиться у північно-західному куті другого з заходу компартимента на 

південній грані східної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). На рівні людського зросту первісний тиньк майже повністю втрачений, 
причому на цій пізнішій вставці ХІХ ст. наявне графіті, що не включене до корпусу, 
позаяк виходить за його хронологічні межі. Поверхня ж фрески сильно пошкоджена 
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вибоями та подряпинами, проте тут виявлено чотири стародавні графіті, яким 
надано порядкові номери від 1570-го по 1573-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1570 (табл. ХХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, частина складових 

не простежується зовсім:

Запис виконаний дуже незграбно, літери мають різні розміри. На по-
чатку він пропустив склад мо між четвертою о та п’ятою z, тому змушений 
був написати початкову літеру пропущеного складу над рядком. Вибоями зни-
щено кілька літер посередині рядка, але за контекстом вони легко піддають-
ся відновленню. Закінчення рядка не збереглось через обвал давнього тинь-
ку. Наприкінці у надрядковому просторі прокреслена f у вигляді невелико-
го хрестика із дугою праворуч. Її співвідношення із записом не встановлене. 
Ідентичність у прорізах вказує на одне авторство цієї літери та всього напису. 
Можливо, автор також пропустив склад, тому і накреслив пропущену літеру 
над рядком, подібно до м.

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

Г(оспод)и пом(о)zи раб[q с]вое[м]q …
Господи, допоможи рабу своєму …

Датування. За формою написання вертикальної z з переломом час 
появи графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – першої чверті 
XІV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею варто 
визнати кінець ХІІ ст. відповідно до типовості її поширення.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1571 (табл. ХХ, 2)
На фресці простежується літера М.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1572 (табл. ХХ, 3)
У середині та наприкінці рядка тиньк пошкоджений, простежуються 

лише кілька його складових:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст 
можна представити наступним чином:

М(hс#)[ц#] окь[томъбр#]…
Місяця жовтня…

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окресле-
ний другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1573 (табл. ХХ, 4)
На фресці прокреслена літера Б.
Датування. За формою написання б з високою петлею графіті датуєть-

ся останньою чвертю ХІІ – серединою XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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І.8. Фреска з образом невідомого святого
       мученика
Знаходиться у північно-східному куті другого з заходу компартимента на 

південній грані західної лопатки другого від вівтаря північного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Фреска збереглась добре, невеликі втрати наявні лише в нижній частині 
та на ребрі. Однак поверхня стародавнього тиньку сильно пошкоджена вибоями, по-
дряпинами, слабо розчищена від шпаклівки та олійної фарби ХІХ ст. С. Висоцьким 
було опубліковано лише одне графіті, якому надано номер 195. Під час новітніх до-
сліджень на фресці було виявлено ще сорок три написи та малюнки, вони одержали 
номери від 1574-го по 1616-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 195 (табл. ХХІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 90, табл. XС, 1; XСI, 1].
Збереженість напису відносно добра, незважаючи на вибої, практично 

всі його складові впевнено ідентифікуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядатиме наступним чином:

Г(оспод)и помоzи рабу своему г[р]hш[ь]ному Лаzорю qбогому 

Св#[та]# Соfи# помилуи м#.
Господи, поможи рабу своєму грішному Лазарю убогому, 

Свята Софія, помилуй мене.
Прикметне, що в слові помилуи Лазарь пропустив один склад ми, тому 

вимушений був виносити його у надрядковий простір.
Датування. С. Висоцький відносив графіті до ХІІІ – XIV ст. Форми на-

писання а з покриттям, б та в з округлими петлями, прямолінійної, яка по-
вністю знаходиться у рядку, р з округлою петлею, у, що повністю знаходиться 
у рядку, # з пласким верхом дозволяють датувати напис в межах другої чверті 
ХІ – середини ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1574 (табл. ХХІІ)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, слабо розчищений 

від олійної фарби. Рельєф прорізів надзвичайно слабкий, тому більша частина 
його складових не простежується зовсім, а наявні знаки не завжди можуть бути 
впевнено ідентифіковані. На початку першого рядка можна розпізнати літеру 
Н та, вірогідно, И, потім читаються ймовірні Ф, В, А, на деякій відстані – СТ. 
В другому впевнено можна визначити Р, Б, вірогідно Ж, М, Б, Х та Н. Третій 
зберіг на початку літери ОМЕ (дві останні виконані у вигляді лігатури), на дея-
кій відстані можна розрізнити склади МО, ВИ, ЕМЕ. В нижньому, четвертому 
рядку, можемо розрізнити лише склад ШЕ. Через значні втрати складових ре-
конструкція тексту наразі ускладнена.

Датування. Форми написання літер притаманні українському скоро-
пису XVII ст., не суперечить такому датуванню і форма прорізів.
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Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1575 (табл. ХХІІІ)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями та подряпинами, більшість прорізів закриті шпаклівкою:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и помоzи рабq сво~мq Симеонq грhшномq qбогомq 

и б#ш[е] в(ъ) Со[f]ие.
Господи, поможи рабу своєму Симону, грішному, убогому, 

котрий був у Софії.
Звертає на себе увагу особливість написання „перегорнутих” літер ш, 

які набули схожості з літерами т триногої форми.
Датування. Форми написання б та в з петлею кутом вперед, вертикаль-

ної z з переломом, криволінійної р з округлою петлею  дозволяють датувати 
графіті другою чвертю ХІ – першою чвертю ХІІ ст.; такому датуванню може су-
перечити форма написання е з направленим догори язичком, що, згідно мате-
ріалів новгородських берестяних грамот, зустрічається з початку XIV ст.; нами 
вже наголошувалось, що в деяких випадках південноруська епіграфіка демон-
струє більш ранні палеографічні ознаки, аніж північноруська, тож, вочевидь, 
перед нами приклад раннього написання такої форми е.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1576 (табл. ХХІV, 1)
На фресці прокреслена літера М.
Датування. Форма прорізів, незважаючи на часткове зашпаклювання, 

дозволяє датувати графіті в межах другої чверті ХІ – середини XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1577 (табл. ХХІV, 2)
Тиньк в місці розташування напису дуже пошкоджений, простежують-

ся лише три літери: В, щогли И, Н або П, та А.
Датування. Форма написання в з нижньою петлею кутом вперед до-

зволяє віднести час появи графіті до другої чверті ХІ – середини ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1578 (табл. ХХІV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Сп[аси] … Само[уила].

Спаси … Самуїла.
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Датування. Форма написання м з вертикальними щоглами та петлею з 
двома заломами дозволяє датувати напис серединою ХІV – серединою ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1579 (табл. ХХІV, 4)
Фресковий тиньк дуже пошкоджений, прорізи складових напису закри-

ті шпаклівкою, його закінчення не збереглось. Втім, наявні літери дозволяють 
реконструювати текст як слово помо[zи] ‘поможи’.

Датування. За формою написання п з виступом зверху час появи гра-
фіті варто віднести до другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1580 (табл. ХХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, тому його 

прорізані голкою складові простежуються слабо:

Наявний текст може бути реконструйований наступним чином:
С(в#)тои … по[м]оzи … 
Святий … допоможи … 

Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з переломом та 
п з виступом зверху час появи графіті варто віднести до другої чверті ХІ – кінця ХІІІ 
ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею варто визнати 
кінець ХІІ ст. відповідно до типовості поширення форм написання z.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1581 (табл. ХХV, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку вибоями та подряпинами, на 

фресці чітко читається ім’я Романа ‘Романа’. 
Датування. За формою написання а з округлою петлею та видовженою 

спинкою, а також прямолінійної р з округлою петлею, графіті датується в меж-
ах середини ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1582 (табл. ХХV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби ХІХ ст., простежуються поставлені під горизонтальне 
титло літери KE та щогла іншої літери за ними.

З відновленням втрачених фрагментів текст може бути представле-
ний як початок традиційної грекомовної формули K(uri)e [bohqh] ‘KÚrie bo»qei, 
Господи, поможи’.

Датування. Оскільки нижня скісна першої літери k співпадає з фраг-
ментом спинки а № 1581, причому зовнішній вигляд прорізів дозволяє визна-
чити, що саме остання пошкодила запис, хронологічні рамки графіті визнача-
тимуться другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1583 (табл. ХХV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ється лише перший склад МО.
Датування. За формою прорізів графіті варто датувати в межах другої 

чверті ХІ – кінця XVI ст.
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Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1584 (табл. ХХV, 5)
На фресці простежується літера Т.
Датування. За формою написання т з видовженими бічними засічка-

ми найвірогідніше датувати графіті в межах кінця XIV – кінця XV ст., втім, така 
форма літери у поодиноких випадках зустрічається в ХІ та ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1585 (табл. ХХVІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ється фрагментарно збережена М, щогла літери та склад РО.
Датування. Форма написання прямолінійної р з округлою петлею до-

зволяє датувати графіті другою чвертю ХІ – початком XIV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1586 (табл. ХХVІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, збереглись лише лі-

тери ВА.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 

другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1587 (табл. ХХVІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, слабо розчищений 

від олійної фарби ХІХ ст.:

 З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст може бути представлений наступним чином:

… [своем]q Петрилови.
… своєму Петрилові.

Датування. За формою написання е з засічкою на язичку та п з висту-
пом зверху графіті датується в межах другої чверті ХІІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1588 (табл. ХХVІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, сильно затертий, 

внаслідок чого простежуються лише літери С та, на деякій відстані, ЕМ. За 
наявними знаками найвірогідніше реконструювати текст як слово с[во]ем[q] 
‘своєму’, що є складовою традиційної молитовної формули.

Датування. За формою прорізів запис можна датувати в межах другої 
чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1589 (табл. ХХVІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, його дрібні 

складові ледь простежуються:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст можна реконстру-
ювати наступним чином:

… [пом]оz[и] … [свое]мq … 
… поможи … своєму…
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Датування. За формою написання о з пласким верхом та о з покриттям 
графіті датується в межах другої чверті ХІ – середини XIII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1590 (табл. ХХVІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису дуже пошкоджений, простежують-

ся лише кілька його складових:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст виглядає наступ-
ним чином:

… р[абу] с[во]ему.
… рабу своєму.

Датування. За формою написання прямолінійної р з округлою петлею 
графіті датується другою чвертю ХІ – першою чвертю XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1591 (табл. ХХVІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише дві літери МQ, що, найвірогідніше, реконструювати як слово [свое]мq 
‘своєму’.

Датування. За формою написання літери м з верхніми засічками гра-
фіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1592 (табл. ХХVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, його складо-

ві слабо розчищені від шпаклівки та олійної фарби. Тим не менше, на фресці 
впевнено читається ім’я Павль ‘Павло’.

Датування. За формою написання а з покриттям та ь з відкритою пет-
лею час появи графіті може бути віднесений до другої чверті ХІ – першої чверті 
ХIV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею варто ви-
знати кінець ХІІ ст. відповідно до типовості поширення форм обох літер.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1593 (табл. ХХVІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, його складо-

ві простежуються доволі слабо:

З відновленням втрачених фрагментів текст може бути представлений 
наступним чином:

Г(оспод)и по[м]оz[и] …
Господи, поможи …

Датування. За формою написання п з виступом зверху запис датується 
другою чвертю ХІ – кінцем XIII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1594 (табл. ХХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише окремі його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
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Датування. За формою написання в з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, та ь з відкритою петлею графіті може бути датоване другою чвер-
тю ХІ – серединою XIV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною 
межею варто визнати кінець ХІІ ст. відповідно до типовості форми написання ь.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1595 (табл. ХХІХ, 2)
На фресці простежуються зашпакльовані літери ПО у верхньому рядку 

та МО (остання літера може бути реконструйована також як У) у нижньому. 
Більш вірогідною нами уявляється реконструкція тексту як слова-прохання 
помо{zи} ‘поможи’.

Датування. За формою написання п з виступом зверху напис можна 
датувати другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1596 (табл. ХХІХ, 3)
На фресці читаються літери ГИ, що є традиційним скороченням слова-

звернення Г(оспод)и ‘Господи’.
Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 

графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1597 (табл. ХХІХ, 4)
По фресковому тиньку прокреслена невелика літера П.
Датування. За формою написання п з виступом зверху напис можна 

датувати другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1598 (табл. ХХХ, 1)
Рельєф прорізів доволі низький, літери пошкоджені дрібними вибоями 

та потертістю фрескового тиньку:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и помоzи раб[q]…
Господи, поможи рабу …

Датування. Форми написання б з високою петлею, нахиленої право-
руч z з переломом та прямолінійної р з округлою петлею дозволяють датувати 
напис останньою чвертю ХІІ – кінцем XIII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1599 (табл. ХХХ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст може бути представлений наступним чином:

… [р]абq своем[о]у Бо[р]и[сq].
… рабу своєму Борису.

Датування. За формою написання б з високою петлею, в з нижньою 
петлею скісною до щогли та широкої о графіті датується в межах останньої 
чверті ХІІ – кінця XIV ст.
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Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1600 (табл. ХХХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування графіті пошкоджена вибоями, подря-

пинами та іншим написом (№ 1598), слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст.:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)[и] помоz[и] р[а]б[q] [сво]е[м]о[у] Григ[орию].
Господи, допоможи рабу своєму Григорію.

Датування. Форми написання літер б з високою петлею та р з петлею 
кутом вгору дозволяють датувати графіті в межах останньої чверті ХІІ – остан-
ньої чверті ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1601 (табл. ХХХІ, 1)
На фресці прокреслені літери ГИПОМ, причому остання незавершена.
З розбивкою на слова та відновленням відсутніх фрагментів текст може 

бути представлений наступним чином:
Г(оспод)и пом{оzи}.
Господи, поможи.

Датування. За формою написання п з виступом зверху графіті датуєть-
ся другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1602 (табл. ХХХІ, 2)
На фресці читаються літери О (може також ідентифікуватись як Е або 

розімкнута F), А та Г. Більш вірогідною нам видається реконструкція напису 
як незавершеного o ag{ioj} ‘Ð ¤gioj, святий’.

Датування. Наявність у літери а верхньої засічки дозволяє датувати 
графіті другою чвертю ХІ – третьою чвертю XIV ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 1603 (табл. ХХХІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоями, 

прорізи зашпакльовані або затерті. Втім, контури зображення піддаються іден-
тифікації: подвійними замкненими рисками автор прокреслив шестикінечний 
хрест, що складається зі щогли, перекладини та символічної таблички над голо-
вою Ісуса Христа.

Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи гра-
фіті може бути окреслений широкими хронологічними межами від другої 
чверті ХІ до кінця XVІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1604 (табл. ХХХІ, 4)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Як і в попередньому випадку, прорізи закриті шпаклівкою, 

тож час появи графіті визначається в межах другої чверті ХІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 1605 (табл. ХХХІІ, 1)
На фресці простежуються літери НИ.
Датування. За формою н з нахиленою перемичкою та и з горизонталь-

ною графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1606 (табл. ХХХІІ, 2)
На поверхні стіни простежуються закриті шпаклівкою контури двох на-

писаних з інверсією літер НИ.
Датування. За формою написання н з діагональною та и з горизонталь-

ною перемичками графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1607 (табл. ХХХІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, простежу-

ються лише три літери ПОМ, що є початком слова пом[оzи] ‘поможи’.
Датування. За формою прорізів графіті можна датувати другою чвер-

тю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1608 (табл. ХХХІІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений та слабо розчище-

ний від олійної фарби ХІХ ст., внаслідок цього простежується лише фрагмен-
тарно збережена літера Е.

Датування. За формою написання е з засічкою на язичку графіті дату-
ється в межах другої чверті ХІІ – середини XV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1609 (табл. ХХХІІ, 5)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише дві літери АБ.
Датування. За формою написання б з петлею із двома заломами графі-

ті, навірогідніше, датується в межах другої чверті XIV – кінця XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1610 (табл. ХХХІІ, 6)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи гра-

фіті визначається в межах другої чверті ХІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1611 (табл. ХХХІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежується лише 

фрагментарно збережена літера О у верхньому рядку та Б в нижньому.
Датування. За формою написання літери б з високою петлею графіті 

може бути датоване в межах останньої чверті ХІІ – середини XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1612 (табл. ХХХІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка надзвичайно пошко-

джена, прорізи дуже розбиті та закриті шпаклівкою. Втім, контури дозволяють 
реконструювати його вигляд: на фресці подвійними замкненими рисками про-
креслений чотириконечний хрест, причому щогла виконана суцільно, а ліва та 
права частини перекладини – обабіч щогли не перетинаючи її.

Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, хронологіч-
ні межі появи графіті окреслюються другою чвертю ХІ – кінцем XVІІ ст.
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Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1613 (табл. ХХХІІІ, 3)
Поверхня тиньку в місці розташування напису пошкоджена вибоями, 

вона слабо розчищена від олійної фарби та шпаклівки. Перша видима літера 
набула обрисів квадрату, вона може бути визначена найвірогідніше як пошко-
джена П з довгими з’єднаними між собою нижніми засічками. Другий знак чіт-
кіше ідентифікується як Р.

Датування. За формою написання прямолінійної р з округлою петлею 
графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – першою чвертю XІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1614 (табл. ХХХІІІ, 4)
Стародавній тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибо-

ями, слабо розчищений від олійної фарби та шпаклівки. У верхньому рядку 
можемо ідентифікувати літери А та И, в нижньому – Г.

Датування. За формою прорізів, частково розчищених від шпаклівки, 
графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1615 (табл. ХХХІІІ, 5)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоями, 

затерта, слабо розчищена від шпаклівки та олійної фарби ХІХ ст. Однак збе-
режених складових цілком достатньо для уявлення його вигляду: подвійними 
замкненими рисками на фресці прокреслений чотириконечний хрест.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1616 (табл. ХХХІІІ, 6)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож хронологічні 

рамки появи графіті окреслюються другою чвертю ХІ – кінцем XVІІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

І.9. Фреска з образом св. мч. Анни
Знаходиться у північно-східному куті другого з заходу компартимента на 

західній грані південної лопатки другого від вівтаря північного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Образ святої ідентифікований Н. Нікітенко на підставі даних іконогра-
фії та особливостей розташування фрески [Никитенко 2008, с. 227, рис. на с. 226]. 
Стародавній тиньк в середній частині фрески має великі втрати, його поверхня 
вкрита численними дрібними вибоями та подряпинами, слабо розчищена від олійної 
фарби. В місці втрати первісного тиньку на пізнішій вставці ХІХ ст. наявне гра-
фіті, проте до корпусу воно не включене, оскільки не вписується в його хронологіч-
ні рамки. Загальна кількість стародавніх написів та малюнків налічує сорок три, їм 
присвоєні номери від 1617-го по 1659-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 1617 (табл. ХХХІV, 1)
Тиньк в місці розташування напису зберігся погано, початок та закін-

чення його рядків втрачені:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст виглядає наступ-
ним чином:
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… помо[zи] … г[р]hш[номq].
… поможи … грішному.

Датування. За формою написання літери h з опущеною під рядок петлею 
графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – середини XVІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1618 (табл. ХХХІV, 2)
На фресці простежується єдина збережена складова напису – диграф Q.
Датування. За формою диграфа зі зменшеним о найвірогідніше дату-

вати графіті другою чвертю ХІ – першою чвертю ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1619 (табл. ХХХІV, 3)
По фресковому тиньку прокреслені літери ГИ під горизонтальним тит-

лом, що є традиційним скороченням слова Г(оспод)и ‘Господи’.
Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 

графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1620 (табл. ХХХІV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена дрібними 

вибоями, прорізи його зашпакльовані, в окремих місцях не розчищені від олій-
ної фарби ХІХ ст. Тим не менше, збережені складові дозволяють в цілому рекон-
струювати порядок видряпування малюнка та його основний вигляд.

Спочатку за допомогою горизонтального та вертикального відрізків, 
які перетинаються під прямим кутом, автор намалював чотириконечний хрест. 
Потім від середохрестя були прокреслені чотири скісні лінії, під гострим кутом 
до щогли та перекладини. У вершині щогли вони були з’єднані з нею скісними 
відрізками, на кшталт „кошачих вух”. В основі ж ці відрізки заокруглювались 
всередину. Через пошкодження ми не можемо встановити точну форму кінців 
перекладини.

Датування. Оскільки прорізи малюнка закриті шпаклівкою, час його 
появи має окреслюватись широкими хронологічними межами від другої чверті 
ХІ до кінця XVІI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1621 (табл. ХХХV)
Опубліковане В. Корнієнком [Корнієнко 2010в*].
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, окремі його складо-

ві не простежуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и помо[z]и рабq сво[е]мq грешь[номq qб]огqмq 

Бр#числ[авq П]авьлq.
Господи, поможи рабу своєму, грішному, убогому Брячиславу-Павлу.
Датування. За формою написання б з петлею кутом вперед та висту-

* У статті графіті помилково подане нами під № 1622.
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пом зверху, прямолінійної р з округлою маленькою петлею, у в складі дигра-
фа, яка повністю знаходиться у рядку, У-подібної ч та ь з округлою петлею, 
запис може бути датований в межах кінця ХІ – першої чверті ХІІ ст. За контек-
стом графіті датується 1110-1113-ми рр.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1622 (табл. ХХХVІ, 1)
На фресці прокреслений шестикінечний проквітлий хрест, що склада-

ється зі щогли, перекладини та символічної таблички над головою Ісуса Христа. 
В основі щогли хрест роздвоюється, й розходиться пагонами. Малюнок залишив-
ся незавершеним, адже лівий пагін так і не був накреслений.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах другої 
чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1623 (табл. ХХХVІ, 2)
По фресковому тиньку прокреслений шестикінечний хрест, що скла-

дається зі щогли, перекладини та символічної таблички над головою Ісуса 
Христа.

Датування. Прорізи малюнка закриті шпаклівкою, тож час його появи 
має окреслюватись широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до 
кінця XVІI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1624 (табл. ХХХVІ, 3)
На фресці прокреслений початок абетки, що містить п’ять літер АБВГД, 

причому дві останні вдвічі менші за інші.
Датування. За формою написання літери а з опуклою петлею й видо-

вженою спинкою та б з округлою петлею графіті датується в межах середини 
ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1625 (табл. ХХХVІ, 4)
Запис складається з літери А та чотирьох вертикальних засічок за нею у 

верхньому рядку. В нижньому прокреслені п’ять вертикальних рисок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-

тю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1626 (табл. ХХХVІ, 5)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише окремі його складові:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст найвірогідніше 
реконструювати наступним чином:

Г(оспод)и ... сво[ему] ...
Господи … своєму …

Датування. За формою написання літери h з верхньою засічкою та 
петлею з двома заломами найвірогідніше віднести час появи графіті до другої 
чверті XIV – початку XV ст.
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Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1627 (табл. ХХХVІІ, 1)
Тиньк в місці розташування графіті пошкоджений, у верхньому рядку 

читаються поставлені під горизонтальне титло літери ГИ, далі ПО. В нижньому 
простежується лише літера Е.

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст можна реконстру-
ювати наступним чином:

Г(оспод)и по[моzи]... 
Господи, поможи …

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1628 (табл. ХХХVІІ, 2)
На фресці простежуються поставлені під Н-подібне титло літери ГИ, 

що є традиційним скороченням слова Г(оспод)и ‘Господи’.
Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою час 

появи графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1629 (табл. ХХХVІІ, 3)
На фресці прокреслені літери ИПО. Перша літера пошкоджена, вона 

втратила перемичку.
Датування. Оскільки написи № 1629 та № 1630 виконані одним авто-

ром, графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – другою чвертю XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1630 (табл. ХХХVІІ, 4)
Під попереднім написом читаються такі самі літери ИПО. Форма на-

писання літер та прорізів дозволяє встановити, що написи № 1629 та № 1630 
виконані одним автором.

Датування. За формою написання и з верхніми засічками графіті може 
бути датоване в межах другої чверті ХІ – другої чверті XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1631 (табл. ХХХVІІ, 5)
Розташований неподалік від нижнього рядка № 1626 на перший погляд 

може бути сприйнятий за його продовження, проте відмінності у формі прорі-
зів літер та деяка невідповідність горизонталей обох рядків примушують поста-
вити під сумнів таку ідентифікацію та виділити це графіті окремо. Його збере-
женість незадовільна, читаються лише п’ять літер АИСО та, трохи поодаль, Ъ.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та с з по-
криттям графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1632 (табл. ХХХVІІІ, 1)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою 

чвертю ХІ – кінцем ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1633 (табл. ХХХVІІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, слабо розчищений 

від олійної фарби. На початку рядка помітні фрагменти літери, від якої збере-
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глась ліва щогла, далі читаються літери АНО. Вигляд поверхні тиньку вказує, 
що напис складався з чотирьох знаків.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та покрит-
тям графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1634 (табл. ХХХVІІІ, 3)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений, про-

стежуються літери ОМ. Очевидно, текст варто реконструювати як слово [п]
ом[оzи] ‘поможи’.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 
другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1635 (табл. ХХХVІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише фрагменти чотирьох знаків, з-поміж яких впевнено ідентифікуєть-
ся лише третя літера А.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця ХVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1636 (табл. ХХХVІІІ, 5)
На фресці простежується малюнок чотириконечного хреста.
Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до про-

міжку часу від другої чверті ХІ до кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1637 (табл. ХХХVІІІ, 6)
Поверхня стіни в місці доволі сильно пошкоджена, що ускладнює інтер-

претацію зображення. Воно складається з кола та вписаної до нього літери, яка 
за збереженою частиною може бути ідентифікована як Л або А. Праворуч від 
кола вгорі тим же автором прокреслено знак, схожий на Н або М з відсутньою 
правою щоглою. На деякій відстані від малюнку помітна виконана тією ж ру-
кою вертикальна засічка, можливо І. Встановити співвідношення всіх складових 
наразі доволі проблематично, ми лише можемо констатувати цілеспрямований 
характер прорізів і виконання їх одним автором.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1638 (табл. ХХХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису практично не розчищена 

від олійної фарби, простежуються лише початок верхнього рядка та одна літе-
ра нижнього:

Збережена частина тексту може бути реконструйована наступним чином:
Г(оспод)и помо[zи] ...
Господи, поможи…

Датування. За формою написання п з виступом зверху графіті датуєть-
ся в межах другої чверті ХІ – кінця XIII ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 1639 (табл. ХХХІХ, 2)
Фресковий тиньк слабо розчищений від олійної фарби ХІХ ст., проте 

контури пентаграми чітко простежуються.
Датування. Прорізи малюнка закриті шпаклівкою, тож час його по-

яви має окреслюватись широкими хронологічними межами від другої чверті 
ХІ до кінця XVІI ст.

Категорія: емблеми.
Графіті № 1640 (табл. ХХХІХ, 3)
На фресці простежуються поставлені під горизонтальне титло літери 

ГИ та П за ними. Вигляд поверхні тиньку вказує, що напис містив лише три 
знаки, тож залишився незавершеним. З розбивкою на слова та відновленням 
відсутніх фрагментів текст виглядає наступним чином:

Г(оспод)и п{омоzи}.
Господи, поможи.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: молитовний напис.
Графіті № 1641 (табл. ХХХІХ, 4)
На фресці простежуються поставлені під горизонтальне титло літери 

ГИ, що є традиційним скороченням слова Г(оспод)и ‘Господи’
Датування. За формою написання літери и з горизонтальною перекла-

диною графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.
Категорія: молитовний напис.
Графіті № 1642 (табл. ХХХІХ, 5)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена, сла-

бо розчищена від олійної фарби, права частина рядка знищена обвалом тинь-
ку. Простежується літера С та щогла ще однієї літери.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.
Графіті № 1643 (табл. ХL)
Незважаючи на пошкодження окремих частин, збережені складові в ці-

лому дозволяють визначити загальний вигляд малюнка. Овалом автор передав 
контури обличчя, на якому позначив овальної форми очі (ліве збереглось частко-
во), ніс двома скісними рисками, що розходяться зверху донизу, та рот у вигляді 
горизонтальної риски. На рівні підборіддя малюнок пошкоджений, тож не ви-
ключено, що тут були деякі деталі, наприклад, борода. На голові людини нама-
льовано капелюха у вигляді півовалу. Обабіч обличчя прокреслено по дві літери: 
ДО ліворуч (перша пошкоджена, ідентифікується за контурами) та ТО праворуч. 
Тулуб передано у вигляді видовженого півовалу розкритою частиною донизу, у 
якому прокреслено сім горизонтальних ліній. Між першою та другою рисками 
прокреслені літери ДА. На рівні другої та третьої горизонтальних ліній двома 
рисками обабіч тіла прокреслені руки, з яких права зберегла три вертикальні за-
січки. Такі ж вертикальні засічки з’єднують голову та тулуб.

Датування. За формою написання А-подібної д час появи графіті може 
бути окреслений в межах кінця ХІ – кінця XІI ст.

Категорія: антропоморфні зображення.
Графіті № 1644 (табл. ХLІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте в ці-

лому всі його складові можуть бути ідентифіковані:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

¤нагири с(в#)т(и)и въ о #ко моного грhха?
Анаргіри святі, через що так багато гріха?

Датування. За формою написання в з петлею кутом вперед, г з висту-
пом зверху, широкої о, р з маленькою голівкою та засічкою на щоглі, # з язич-
ком кутком графіті можна датувати другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: напис-запитання.

Графіті № 1645 (табл. ХLІ, 2)
На фресці простежується літера А.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою найвіро-

гідніше датувати графіті другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1646 (табл. ХLІ, 3)
Як і в попередньому випадку, напис складається лише з однієї великої 

літери А.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та розкри-

тою петлею графіті датується другою чвертю ХІІ – початком ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1647 (табл. ХLІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби. На початку рядка читаємо склад ОР, далі знак по-
шкоджений, за контурами може бути визначений як С, потім простежується 
диграф Q, за ним фрагментарно збережена літера, можливо, Г, далі О, права 
частина якої знищена малюнком хреста (№ 1649) та В.

Датування. За формою написання в з петлею кутом вперед, прямолі-
нійної р з округлою петлею, дзеркальної вертикальної у графіті датується дру-
гою чвертю ХІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 1648 (табл. ХLІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями, слабо розчищена від олійної фарби, внаслідок чого рельєф його скла-
дових ледь простежується:

З розбивкою на слова текст можна представити наступним чином:
Г(оспод)и помоzи рабq своемq Мiнq.

Господи, поможи рабу своєму Міні.
Датування. За формою написання б з виступом зверху, в з нижньою 

петлею кутом вперед, z з переломом хвоста та р з незімкненою зі щоглою петлею 
графіті датується в межах другої чверті – середини ХІІ ст.; деякі сумніви може ви-
кликати форма н з горизонтальною перекладиною, притаманна записам XVI-XVII 
ст., проте поодинокі випадки такого її виконання все ж трапляються у ХІІІ-XV ст., 
вони фіксуються на матеріалах новгородських берестяних грамот; тож цілком ві-
рогідно, що в нашому випадку маємо особливу форму написання н.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 1649 (табл. ХLІІ, 2)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 

кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1650 (табл. ХLІІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок простого чотириконеч-

ного хреста, вписаного в коло, причому кінці щогли та перекладини виступа-
ють за межі останнього.

Датування. Форма прорізів, частково розчищених від шпаклівки, до-
зволяє датувати графіті другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1651 (табл. ХLІІ, 4)
На фресці простежується фігура у вигляді трикутника.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи гра-

фіті окреслюється широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до 
кінця XVІI ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1652 (табл. ХLІІ, 5)
Незважаючи на дрібні пошкодження, на фресці чітко читається слово 

profhth(j) ‘prof»thj, пророк’.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 

окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 1653 (табл. ХLІІ, 6)
Праворуч від попереднього іншим автором прокреслений запис, що та-

кож складається зі слова profht[h](j) ‘prof»thj, пророк’.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 1654 (табл. ХLІІІ, 1)
На фресці простежується малюнок чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – кін-

цем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1655 (табл. ХLІІІ, 2)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок простого чотириконеч-

ного хреста.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окресле-

ний другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1656 (табл. ХLІІІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслений косий Андріїв ський хрест.
Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, час появи 

графіті окреслюється широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ 
до кінця XVІI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 1657 (табл. ХLІІІ, 4)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест. Варто заува-

жити, що в процесі виконання щогли рука автора зісковзнула, внаслідок чого її 
нижня частина набула видовженого вигляду.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1658 (табл. ХLІІІ, 5)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний 

хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в меж-

ах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1659 (табл. ХLІІІ, 6)
На поверхні стіни простежується малюнок простого чотириконечного 

хреста, вписаного у квадрат.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

І.10. Фреска з образом 
         св. іудейського отрока Ананії
Знаходиться в переході між другим із заходу та передвівтарним компар-

тиментами на південній грані південної лопатки другого від вівтаря північного 
хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). В середній частині стародавній тиньк практично 
повністю втрачено, збереглись лише його невеликі ділянки; поверхня стіни ви-
крита численними вибоями, слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст. На фресці 
виявлено двадцять чотири графіті, яким надано номери від 1660-го по 1683-й 
(табл. ІІ, 2). Записи № 1663, № 1668, № 1671 та № 1672 досліджувались спільно 
з Н. Сінкевич.

Графіті № 1660 (табл. ХLІV, 1)
Ліва частина напису знищена обвалом тиньку:

Прикметне, що в слові своемq автор пропустив першу літеру с.
З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст пер-

ших двох рядків виглядає наступним чином:
[Г](оспод)и помоzи [ра]бq (с)воем[q] …

Господи, допоможи рабу своєму …
Ім’я згадуваної в молитовному написі особи наразі впевнено реконстру-

ювати не вдається.
Датування. За формою написання в з нижньою петлею кутом вперед, 

нахиленої праворуч ъ-подібної z, диграфа q зі зменшеним о та п з виступом 
зверху запис може бути датований в межах другої чверті – середини ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 1661 (табл. ХLІV, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, збереглась лише 

одна літера У.
Датування. За формою написання простого у графіті може бути дато-

ване другою чвертю ХІ – кінцем ХV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1662 (табл. ХLІV, 3)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест з довгою що-

глою та короткою перекладиною.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1663 (табл. ХLІV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, проте можемо встановити, що він складається з родового імені авто-
ра Kresky ‘Креський’.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється 
останньою чвертю XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1664 (табл. ХLV, 1)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест з довгою що-

глою та короткою перекладиною.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1665 (табл. ХLV, 2)
На фресці прокреслена літера М.
Датування. За формою написання м з нахиленими щоглами та прови-

саючою петлею графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – кінцем ХIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1666 (табл. ХLV, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, збереглась лише 

його середня частина:

Через значні пошкодження впевнена реконструкція тексту унемож-
ливлена.

Датування. За типологічним методом час появи графіті можна окрес-
лити другою чвертю ХІ – кінцем XIII ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1667 (табл. ХLVІ, 1)
Подвійними замкненими рисками на фресці прокреслений чотирико-

нечний хрест, причому спочатку була прокреслена щогла, а потім від неї – ліва 
та права частини перекладини.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою 
чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
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Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1668 (табл. ХLVІ, 2)
Ліва частина знищена обвалом тиньку, а збережена сильно затерта, його 

складові слабо розчищені від шпаклівки. Можемо встановити, що у верхньому 
рядку було виконане особове ім’я автора [Alex]ander ‘Олександр’, а в нижньому 
– родове, від якого залишилось лише закінчення …miski.

Під першою збереженою літерою нижнього рядка помітний знак, схо-
жий на цифру 6, проте форма прорізів вказує на його сучасне походження.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений останньою чвертю XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1669 (табл. ХLVІ, 3)
На фресці прокреслений хрест-безант, який складається з п’яти кіл.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1670 (табл. ХLVІІ, 1)
Складові напису, виконані голкою, простежуються слабо, вони пошко-

джені вибоями. Втім, текст легко реконструюється як слово Ана[ни]а ‘Ананія’.
Датування. За формою написання літери а з видовженою спинкою та 

округлою петлею графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XII ст.
Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 1671 (табл. ХLVІІ, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку, на фресці впевнено читається 

особове ім’я автора Ian ‘Ян’.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 

окреслений останньою чвертю XVI – кінцем XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1672 (табл. ХLVІІ, 3)
Початок рядка знищений обвалом тиньку, його складові пошкоджені 

вибоями, місцями слабо розчищені від олійної фарби та затерті. Проте можемо 
встановити. що на фресці було записане родове ім’я автора, від якого залиши-
лось закінчення …[o]rlowsk[y].

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений останньою чвертю XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1673 (табл. ХLVІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, збереглись 

лише літери АЛh.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та h з по-

криттям графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1674 (табл. ХLVІІ, 5)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численним 

вибоями, прорізи розбиті та зашпакльовані, що значно ускладнює ідентифі-
кацію знаків. Більш вірогідним нам виявляється прочитання напису як імені в 
називному відмінку Мина ‘Міна’.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та и з 
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діагональною перемичкою графіті може бути датоване другою чвертю ХV – 
початком ХVІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1675 (табл. ХLVІІІ, 1)
На фресці простежуються поставлені під горизонтальне титло літери 

КЕ, що є традиційним скороченням слова K(uri)e ‘KÚrie, Господи’.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-

тю ХІ – кінцем XIII ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1676 (табл. ХLVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена численни-

ми вибоями, проте в цілому ми можемо уявити його вигляд: шестикінечний 
хрест, який складається зі щогли, перекладини та символічної таблички над 
головою Ісуса Христа. Вершина щогли, кінці перекладини та таблички розши-
рюються у вигляді трикутників.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 
ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1677 (табл. ХLVІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування малюнка сильно пошкоджений, просте-

жується лише прокреслена подвійною замкненою рискою щогла та незначний 
фрагмент перекладини чотириконечного хреста.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1678 (табл. ХLVІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, у 

верхньому рядку можемо ідентифікувати літери Н або И, А, в нижньому – М, 
П або Г, А.

Датування. За формою написання літери а з розкритою петлею гра-
фіті датується другою чвертю ХІІ – кінцем XІV ст.; при цьому більш вірогідною 
верхньою хронологічною межею є кінець ХІІ ст. відповідно до типовості поши-
рення такої форми літери.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1679 (табл. ХLІХ, 1)
На фресці прокреслений малюнок простого чотириконечного хреста з 

розширеними кінцями.
Датування. Прорізи малюнку пошкоджені та закриті шпаклівкою, про-

те можна встановити, що саме зображення було пошкоджене літерою напису 
№ 1678; відтак, за особливостями розташування графіті може бути датоване в 
межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст. з більш вірогідним віднесенням верхньої 
хронологічної межі до кінця ХІІ ст. відповідно до типовості форм написання 
літери а з розкритою петлею (№ 1678).

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1680 (табл. ХLІХ, 2)
На сильно пошкодженій вибоями поверхні стіни простежується фраг-

мент малюнка у вигляді перегорнутої літери „П”. Найвірогідніше розглядати 
його як основу прокресленої подвійною замкненою рискою щогли хреста.



42

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 
ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1681 (табл. ХLІХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, 

його права частина знищена обвалом тиньку. Простежуються частково збере-
жені літери ГИПО.

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и по[моzи]…
Господи, поможи…

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1682 (табл. ХLІХ, 4)
На фресці простежується основа прокресленої подвійною замкненою 

рискою щогли хреста. 
Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, графіті 

датується в межах другої чверті ХІ – кінця XVII ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1683 (табл. ХLІХ, 5)
На поверхні стіни бачимо дві літери Ф, вершина щогли яких оформ-

лена у вигляді петлі. Аналогічний вигляд має літера ф у записі № 1660, що до-
зволяє припустити виконання обох одним автором.

Датування. Оскільки запис № 1660, який датується другою чвер-
тю – серединою ХІІ ст., виконаний, ймовірно, тим же автором, що й графіті 
№ 1683, його варто датувати тим же проміжком часу, тобто, другою чвертю – 
серединою ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

І.11. Фреска з образом невідомої
         святої мучениці
Знаходиться в північно-західному куті віми на східній грані південної ло-

патки першого від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Поверхня 
стародавнього тиньку пошкоджена численними вибоями, подряпинами та тріщи-
нами, на висоту приблизно 1 м від рівня підлоги стародавня фреска втрачена. Під 
час досліджень С. Висоцького було опубліковано два графіті, які знаходяться на цій 
фресці, № 52 та № 217; в процесі дослідження виявлено ще 39 графіті, №№ 1684-
1722 (табл. ІІ, 2). Запис № 1687 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 52 (табл. L)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 96-97, табл. LI, LII], кори-

гування тексту здійснив В. Янін [Янин 1992, с. 52]. В цілому останній погодився з 
запропонованим прочитанням, за винятком двох нижніх рядків, власне тому ми 
розглянемо лише ці відмінності. Розбіжності включають три моменти:

С. Висоцький |рена  всубо[т]увъ1|жъновц2##m3…
В. Янін |рена  всубо[т]убл(а)1|жънову2а#ј3…

1) варто одразу зазначити, що С. Висоцький не подав жодного варіанту 
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прочитання чи тлумачення тексту, починаючи з цих літер; В. Янін спробував 
розтлумачити цю частину виходячи з особливостей літургійних служб, адже вка-
зана у графіті дата – субота 17 лютого 1285 р. – є суботою другої неділі великого 
поста, коли здійснюється поминання померлих, а завершальна цього дня служба 
літургії св. Іоанна Златоуста закінчується співом „Блажени, яже избрал”; відтак ці 
літери та початок іншого рядка дослідник запропонував читати як бл(а)жънову, 
припускаючи, що так могла називатись друга субота великого поста; проте звер-
нення до оригіналу запису примушує визнати правоту С. Висоцького, й ці літери 
мають розглядатись як въ, однак це не відкидає припущення В. Яніна, адже за-
значені ним літери бла могли знаходитись праворуч й були знищені вибоєм;

2) звернення до оригіналу дозволяє визначити, що більш логічним про-
читанням цієї літери буде саме як у, як це помітно з форм написання літер ц та 
у в самому графіті;

3) В. Янін припустив можливість прочитання цієї частини графіті а # 
ј(алъ); звернення до оригіналу графіті не дозволяє впевнено ідентифікувати 
два передостанні знаки, що збереглись фрагментарно, натомість остання збе-
режена ј читається доволі чітко; загалом, запропонований В. Яніним варіант 
прочитання цієї частини запису виглядає логічним, відтак можемо припустити 
реконструкцію третього з кінця знаку як а, однак ідентифікація передостан-
нього викликає певні сумніви, можливо, це знак з’єднання, подібно до хвиляс-
тої лінії у передостанньому рядку.

Окрім того, варто зауважити, що в графіті С. Висоцький пропустив кіль-
ка крапок, які не розчищені від шпаклівки.

З урахуванням наведених зауважень наявний на стіні текст виглядає на-
ступним чином:

З розбивкою на слова та відновлення втрачених фрагментів:
Въ лhт(о) • Ѕ • Ј • ЦГ • пристави[с]# рабъ • Б(о)жии Zахари# • 

м(hс#)ц# fевр#р#   [ZІ] д(ь)нъ • на пам#ть с(в#)тогъ Fедо[р]а Тирена 
~ в(ъ) суботу въ [бла]жънову [а] ~ ј[алъ]…
В літо 6793 (1285) приставився раб Божий Захарія, 

місяця лютого у 17 день, на пам’ять святого Федора Тірена 
в суботу в блажену, а писав …

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання напису – 1285 р., 
палеографія складових не суперечить його віднесенню до останньої чверті ХІІІ 
ст., за винятком А-подібної д та h з петлею кутом вперед: за матеріалами новго-
родських берестяних грамот, верхньою ймовірною хронологічною межею такої 
форми написання літер є кінець ХІІ ст.; тож маємо констатувати, що в півден-
норуській епіграфіці подібне виконання д та h зустрічається, принаймні, ще 
протягом століття.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 217 (табл. LІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 100, табл. CVIII, 2; CIX, 2].
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено чита-

ються:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
М(h)с(#)ца авъгуста пристави{с#}.

Місяця серпня приставився.
Датування. С. Висоцький датував запис XIV ст.; втім, за формою на-

писання а з видовженою спинкою, в, г та п з виступом зверху, криволінійної 
р з петлею кутом донизу час появи графіті радше визначати третьою чвертю 
ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1684 (табл. LІ, 2)
Опубліковане В. Корнієнком [Корнієнко 2009].
Стан збереження поверхні тиньку відносно непоганий, незважаючи на 

дрібні пошкодження вибоями та подряпинами, а також слабо розчищені від 
пізнішої фарби та шпаклівки місця. Дворядковий запис зберігся фрагментар-
но. У верхньому рядку простежуються чотири знаки, перший має вигляд Ь з 
нахиленою щоглою та округлою петлею, далі впевнено читаються г-подібна Ѕ 
з позначенням тисяч, Ф та ІС-подібна (роз’ємна) К, безпосередньо за якою зна-
ходиться округла зашпакльована вибоїна, на розмір ще однієї літери. В ниж-
ньому рядку, дещо зміщеному ліворуч, простежуються дві вертикальні щогли 
літери, ідентифікація якої ускладнена через пошкодження, далі читається пря-
молінійна h з петлею кутом вперед, збережена середня частина Х та, на деякій 
відстані, П. Незважаючи на пошкодження, верхній рядок може бути реконстру-
йований, позаяк тут читаються літери дати Ѕ (6000), Ф (500) та К (20), позначен-
ня одиниць не збереглось, тут, нагадаємо, знаходиться вибоїна*. Перший знак 
верхнього рядка при такому прочитанні варто розглядати як h, що не зберегла 
коромисла, яка є складовою слова лhто у вигляді літер лh з виносним надряд-
ковим т. Приклад подібного написання цього слова можемо бачити у розта-
шованому на цій же фресці записі № 52, який, до речі, добре ілюструє приклад 
різних форм написання одних і тих же літер в одному написі, що пояснює різні 
форми петлі (округлої та кутом вперед) літери h.

Датування. Щодо дати, яка могла стояти в графіті, то теоретично 
вона може коливатись від 6520-го р., якщо одиниць не було, до 6529-го р., 
якщо тут стояла F (9). Палеографічні риси складових напису не суперечать 
його датуванню першою чвертю ХІ ст. Деякі заперечення може викликати 
лише ІС-подібна форма літери к, яка, згідно спостережень А. Залізняка над 
палеографією новгородських берестяних грамот, з’являється з першої чверті 
ХІІ ст. [Зализняк 2000, с. 172-173]. Однак, як вказують дослідження епігра-
фічних матеріалів Південної Русі, їхні деякі палеографічні ознаки старші 
за новгородські. Для прикладу можемо навести напис на пірофілітовому 
біконічному пряслиці, виявленому в 1996 р. у Вишгороді [Орлов, Козюба 
2008]. Автори публікації Р. Орлов та В. Козюба відмітили невідповідність 

* Слід зазначити, що Т. Бобровський запропонував замість дати sфк читати тут „пізньосе-
редньовічне” в кличному відмінку слово Ѕ(о)фїе [Бобровский 2010, с. 32-33]. Невірогідність 
подібного написання слова з точки зору фонетики – „Зофія”, як і решту „критичних” 
прочитань дослідника розглянута нами в: Нікітенко, Корнієнко 2010, с. 72-76.
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між співвідношенням датування часу потрапляння пряслиця до землі з ча-
сом побутування палеографічних ознак деяких літер. Так, за стратиграфією 
верхньою хронологічною межею археологізації пряслиця є остання чверть 
ХІ ст., однак для літер # (без перекладини) та ъ (петля з двома заломами) 
нижньою хронологічною межею палеографічних ознак є, відповідно, дру-
га чверть ХІІ ст. та друга чверть ХІІІ ст. [Зализняк 2000, с. 204-205, 216-217; 
Орлов, Козюба 2008, с. 35, 38]. Окрім того, серед опублікованих С. Висоцьким 
софійських графіті ХІ ст. можемо бачити приклади написання ІС-подібної 
к в записах 1052 (№ 3) та 1078 (№ 9) рр. Відтак, цілком припустимо віднести 
нижню хронологічну межу появи такої форми написання к до першої чверті 
ХІ ст. У нашій попередній публікації час появи напису № 1684 окреслений 
у межах 1018/1021 рр. Нижня можлива дата визначена за формою каналів 
прорізів, яка вказує на виконання графіті по сухому тиньку.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1685 (табл. LІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, прорізи сла-

бо розчищені від шпаклівки:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Многогре[ш]ныи До(роfhи) еродиаконъ

Многогрішний Дорофій, ієродиякон.
Повна форма імені відновлена нами як найбільш вірогідна.
Датування. Скорописні форми написання літер г та е дозволяють да-

тувати графіті в межах кінця XVI – кінця XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1686 (табл. LІІ, 2)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб. У верхньому збереглось одинадцять 
вертикальних засічок, у нижньому – вісім.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-
несений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1687 (табл. LІІІ, 1)
Незважаючи на пошкодження тиньку, на фресці впевнено читається 

латиничний напис, текст якого містить зазначення особового та родового імен 
автора: Stefan Lew[i]kowsky ‘Стефан Левіковський’.

Датування. За типологічним методом графіті датується останньою 
чвертю ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1688 (табл. LІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена, що 

ускладнює впевнену ідентифікацію його складових. Впевнено можуть бути 
ідентифіковані лише літери ХЕ наприкінці рядка.

Датування. За формою прорізів графіті датується кінцем ХVІ – кінцем 
XVІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.
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Графіті № 1689 (табл. LІV, 1)
Перші три знаки запису пошкоджені вибоєм, за збереженими складови-

ми перший може бути відновлений як літера С, другий – Е, третій – D-видна Д 
або Р з петлею кутом донизу. Далі чітко читаються літери АБГ.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою час появи 
графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 1690 (табл. LІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

подряпинами, однак в цілому можемо розібрати літери ¤КОМА.
Датування. За формою написання м з верхніми засічками та # з плас-

ким верхом й покриттям графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ 
– останньої чверті ХІІІ ст., при цьому більш вірогідною нижньою хронологічною 
межею є початок ХІІ ст. відповідно до типовості поширення форм написання #.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 1691 (табл. LІV, 3)
На фресці помітний малюнок, контури якого нагадують пальці кисті 

руки в жесті благословення.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 

кінцем XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 1692 (табл. LV, 1)
Рахункова частина трирядкового запису обчислення кількості поми-

нальних відправ: перший налічує двадцять три збережені вертикальні риски, 
другий – п’ять, третій – шість. У першому та другому рядках збереглись гори-
зонтальні лінії, від яких прокреслювались засічки.

Датування. За типологією час появи графіті визначається другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1693 (табл. LV, 2)
Фрагментарно збережена рахункова частина трирядкового запису об-

числення кількості поминальних відправ: вісім видимих вертикальних засічок 
у першому рядку, шістнадцять в середньому та п’ять у нижньому.

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається 
другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1694 (табл. LV, 3)
Прорізи літер закриті шпаклівкою та пізнішою олійною фарбою, однак 

в цілому відносно чітко простежуються: ТИКЕ.
Датування. За формою написання к зі збільшеним верхом графіті да-

тується другою чвертю ХV – початком XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1695 (табл. LV, 4)
Фрагмент дворядкового запису обрахунку кількості виконаних поми-

нальних служб: дванадцять видимих вертикальних засічок у верхньому рядку, 
остання з яких скидається на літеру с, та сім – у нижньому.

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається 
другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 1696 (табл. LVІ, 1)
Фрагмент запису обчислення кількості проведених поминальних служб 

у вигляді рядка з восьми видимих вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-

тю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1697 (табл. LVІ, 2)
Фрагмент рахункової частини запису лічби у вигляді шести вертикальних 

засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1698 (табл. LVІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, слабо розчи-

щена від олійної фарби, через його складові прокреслена горизонтальна лінія. 
Перший знак у нижній частині пошкоджений вибоєм, за збереженими части-
нами він може бути реконструйований як Л або Д. Посередині чітко ідентифі-
кується С та П.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1699 (табл. LVІ, 4)
Фрагмент рахункової частини запису обрахунку поминальних служб в 

складі семи вертикальних засічок.
Датування. За типологічними методом графіті датується другою чвер-

тю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1700 (табл. LVІІ, 1)
Рахункова частина шестирядкового запису обрахунку поминальних 

служб, що збереглась фрагментарно. На фресці помітні, відповідно до рядків 
згори донизу, п’ять, дві, п’ять, дві, чотири та три вертикальні засічки.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 
чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1701 (табл. LVІІ, 2)
На фресці прокреслена літера А.
Датування. За формою написання а з опуклою петлею, видовженою 

спинкою та покриттям графіті датується кінцем ХІ – кінцем ХІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1702 (табл. LVІІ, 3)
Фрагмент рахункової частини чотирирядкового запису обчислення 

кількості проведених поминальних служб: у першому збереглось три верти-
кальні засічки, другому та третьому – по вісім (останні не помітні на фотографії 
та прорисовці, позаяк закриті залізною трубою, через яку протягнута електро-
проводка), у четвертому – дві.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-
несений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 1703 (табл. LVІІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису дуже пошкоджений, тому його 

складові ідентифікуються не зовсім впевнено. Так, перший знак, від якого збе-
реглись дві щогли, можемо визначити як И, Н або П, другий – повністю збере-
жену Н або ліву частину М; наприкінці читаються літери Т та О.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1704 (табл. LVІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, від нього залиши-

лась лише літера А.
Датування. За формою написання а з покриттям графіті датується 

другою чвертю ХІ – першою чвертю XIV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1705 (табл. LVІІІ, 2)
Дворядковий запис обрахунку кількості проведених поминальних від-

прав. Верхній рядок складає текстова частина у вигляді дуже пошкодженої М 
та А, нижній – рахункова з восьми видимих вертикальних засічок.

Датування. За формою написання а з розкритою петлею та видовже-
ною спинкою графіті датується другою чвертю ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1706 (табл. LVІІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена. У 

верхньому рядку читаються склад ЛО на початку рядка та літери О й F на-
прикінці. В нижньому рядку ідентифікуються початкові ¤СЕМОН та кінце-
ві СТ.

Датування. За формою написання л та # з пласким верхом і покриттям 
графіті датується другою чвертю ХІ – другою чвертю XIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1707 (табл. LІХ, 1)
На фресці простежуються літера Л (втім, не виключена можливість її 

ідентифікації як фрагментарно збереженої М або Н), О та В.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XІ – 

кінцем XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1708 (табл. LІХ, 2)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведе-

них поминальних відправ у вигляді п’ятнадцяти видимих вертикальних засі-
чок у верхньому рядку та двадцяти чотирьох у нижньому, дві з них доволі довгі, 
тому сприймаються приналежними до обох рядків. Між рядками прокреслені 
дві горизонтальні лінії, від яких вгору (верхній рядок) та вниз (нижній рядок) 
прокреслювались засічки.

Датування. За типологічними методом час появи графіті може бути 
віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1709 (табл. LІХ, 3)
Рахункова частина трирядкового запису обрахунку поминальних від-

прав: у верхньому рядку бачимо чотирнадцять вертикальних засічок, у серед-
ньому – тринадцять, у нижньому – три.
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Датування. За типологічними методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1710 (табл. LХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише літери ІС.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XІ – 

кінцем XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1711 (табл. LХ, 2)
Сім вертикальних засічок рахункової частини запису обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічними методом час появи графіті може бути 

віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1712 (табл. LХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування запису пошкоджена, у верхньому 

рядку впевнено ідентифікуються літери ЕМО, в нижньому – О на початку ряд-
ка та СТІ наприкінці.

Датування. За формою написання і з засічкою графіті може бути дато-
ване в межах другої чверті ХІІ – кінця XV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1713 (табл. LХ, 4)
Фресковий тиньк в місці розташування напису дуже пошкоджений, через 

його складові – дзеркальну А, С, О та И – прокреслена горизонтальна лінія.
Датування. За формою написання дзеркальної а з розкритою петлею 

графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІІ – третьої чверті XІV ст.
Категорія: фрагмент напису.
Комплекс розташованих один над одним записів кількості проведених поми-

нальних відправ, що складається з чотирьох графіті, які отримали номери від № 
1714 по № 1717.

Графіті № 1714 (табл. LХІ, 1)
Текстова частина складається зі знаку, схожого на літеру О з вписаною до 

неї П. Від рахункової частини збереглось одинадцять вертикальних засічок.

Графіті № 1715 (табл. LХІ, 2)
Текстова частина складається з двох відносно добре збережених літер 

МА. Від рахункової частини помітні лише шість вертикальних засічок.

Графіті № 1716 (табл. LХІІ, 1)
Текстова частина напису містить літеру Е, рахункова – шість видимих 

вертикальних засічок.

Графіті № 1717 (табл. LХІІ, 2)
Як і в попередньому випадку, текстова частина запису складається з лі-

тери Е. Рахункова налічує п’ятнадцять вертикальних засічок, перекреслених 
посередині горизонтальною лінією.

Датування. За формою написання дзеркальної а з розкритою петлею (№ 1715) 
комплекс може бути датований в межах другої чверті ХІІ – третьої чверті XІV ст.

Категорія: записи лічби.
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Графіті № 1718 (табл. LХІІІ, 1)
Рахункова частина трирядкового запису обчислення кількості прове-

дених поминальних відправ: у верхньому рядку збереглось чотирнадцять вер-
тикальних засічок, в середньому – дев’ятнадцять, у нижньому – вісімнадцять. 
Через середню частину рисок прокреслені горизонтальні лінії, одна у верхньо-
му та по дві у нижньому й середньому рядках.

Датування. За типологічними методом час появи графіті може бути 
віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1719 (табл. LХІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

подряпинами, його складові простежуються слабо:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст 
верхнього рядка виглядає наступним чином:

М(hс#)ц[#] м[аи]а КЕ…
Місяця травня 26-го…

Датування. За формою написання а з покриттям та дзеркальної ц гра-
фіті датується в межах другої чверті ХІІ – першої чверті ХIV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1720 (табл. LХІV, 1)
На фресці дуже тонким гострим предметом, ймовірно, голкою, про-

креслені дві літери А.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою час появи 

графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1721 (табл. LХІV, 2)
На поверхні стіни простежуються дві вертикальні засічки.
Датування. За типологічними методом час появи графіті може бути 

віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1722 (табл. LХІV, 3)
Фрагментарно збережена частина дворядкового запису обчислення 

кількості проведених поминальних служб. У верхньому рядку простежуються 
тринадцять вертикальних засічок, у нижньому – сімнадцять.

Датування. За типологічними методом графіті може бути датоване в 
межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

І.12. Фреска з образом 
        невідомого святого/невідомої святої 
Знаходиться в північно-західному куті віми на південній грані східної лопат-

ки першого від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Фреска збереглась 
фрагментарно, від образу простежується лише нижня частина. Поверхня стародав-
нього тиньку вкрита численними вибоями, тріщинами та подряпинами, місцями 
слабо розчищена від олійної фарби. Під час досліджень С. Висоцького був опублікований 
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один напис, якому надано порядковий номер 236. Сучасними дослідженнями встанов-
лено, що тут збереглось ще 58 графіті, які одержали номери від 1723-го по 1780-й 
(табл. ІІ, 2). Запис № 1761 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 236 (табл. LХV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 112, табл. CXXV, CXXVI], 

прочитання коригували В. Янін [Янин 1992, с. 29-30] та А. Залізняк [Зализняк 
2004, с. 284]. Розбіжності в прочитанні напису доволі суттєві, вони включають 
кілька моментів:

С. Висоцький

мцс#1мартавъ2.3д.3напа

м#т4стгопавлаи5qльнr

при6ставис#рабъ2бикимь

---мисмьпефюоии7~рhистоh

софьh

В. Янін

мцс#1мартавъ2.3д.3напа

м#т4стгопавлаи5qльнr

при6ставис#рабъ2бикимь

апсалъпе[р]филиии7~рhистоh

софьh

А. Залізняк

мц#1мартавь2.3д.3напа

м#т4стгопавлаі5qльнr

при6ставис#раб[ь]2бикимь

[а]пс[а]лъпе(р)фю[р]ии7~рhистоh

софьh

1) дослідження поверхні тиньку в цьому місці доводить відсутність над-
рядкової літери с;

2) у першому рядку десятий знак та у третьому чотирнадцятий слід чи-
тати не як ъ, а як ь, адже спостереження над текстом запису вказує, що автор 
послідовно вживає лише „єрь”;

3) усі дослідники числівник верхнього рядка відділяли крапками, проте 
дослідження тиньку в цьому місці вказує на відсутність будь-яких знаків, окрім 
титла, що би вказували на числове значення літери д;

4) слідів третьої літери другого рядка, що визначалась дослідниками як 
рядкова чи надрядкова т, не простежується, в цьому місці тиньк пошкоджений; 
загалом же наявного місця між літерами # та с недостатньо для рядкової літери;

5) обстеження тиньку в цьому місці доводить правильність ідентифіка-
ції літери А. Залізняком;

6) на початку третього рядка перші дві літери насправді знаходились вище, 
ніж це показано у С. Висоцького, на рівні третьої и; тиньк в цьому місці пошкодже-
ний, проте залишки прорізів першої п вдається простежити; показані ж публікато-
ром літери пр насправді є специфічним чином „розчищені” від шпаклівки верти-
кальні засічки рахункової частини запису лічби (№ 1724); до речі, така ж вертикаль-
на засічка іншого подібного графіті „додала” зайву ніжку літері # другого рядка;

7) найбільші суперечності викликає перша половина четвертого рядка: 
С. Висоцький вважав, що це приписка грецькою мовою, зроблена кириличними 
літерами, при цьому він посилався на припущення А. Білецького, що тут мо-
гло бути написане слово pefane[n], тобто, помер; В. Янін побачив тут приписку 
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а псалъ Пе[р]филии, його варіант тлумачення цієї частини тексту прийняв 
А. Залізняк, запропонувавши більш обережну реконструкцію, подаючи окремі 
літери як втрачені; дослідження оригіналу напису дозволило встановити, що в 
рядку знищені перша й десята літери, решта ідентифікується відносно добре 
як м, е або с (не розчищена від шпаклівки, тому слабо простежується), н або и 
(перемичка не простежується), е, м, ь, п, е, ф, ю, р (нижня частина щогли не 
розчищена від шпаклівки), и та и.

Відтак, з урахуванням наведених зауважень наявний текст може бути 
представлений наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
М(hс#)ц# марта вь Д на пам#(ть) 
с(в#)т(о)го Павла і Qль"ны 

п[р]иставис# рабь Б(ожи)и "кимь 

[и]менемь Пе[р]фюрии ~рhи Св#тоh Софьh.
Місяця березня в 4-те на пам’ять святого Павла та Уляни 

приставився раб Божий Яким, на ім’я Порфирій, 
ієрей Святої Софії.

Датування. С. Висоцький відносив час появи графіті до XV-XVII ст.; на 
думку А. Залізняка, той факт, що автор послідовно використовує ь наприкінці 
слів, відображає орфографію XV ст. Однак, на підставі палеографії, за формою 
написання літери в з переломом, петлі якої не торкаються щогли, м з прови-
саючою петлею та нахиленими щоглами, прямолінійної р з округлою петлею, 
дзеркальної у з відігнутим праворуч хвостом, r з перемичкою по низу та ю 
з високою перемичкою графіті варто датувати другою третиною XIV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1723 (табл. LХVІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, простежуються двадцять дві вертикальні засічки, що були перекрес-
лені посередині горизонтальною лінією.

Датування. За типологічним методом, а також тим фактом, що по гра-
фіті прокреслений запис № 236, воно датується в межах другої чверті ХІ – дру-
гої третини XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1724 (табл. LХVІ, 2)
За загальним виглядом його можна прийняти за нижній рядок № 1723. 

Проте вигляд каналів прорізів між обома вертикальними засічками відмінний.
Як в попередньому випадку, перед нами рахункова частину запису об-

числення кількості проведених поминальних служб в складі сімнадцяти верти-
кальних засічок.

В коментарі до № 236 ми вже зазначали, що під час розчистки початку ряд-
ка дві вертикальні засічки були з’єднані й у результаті набули схожості з о.
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Датування. За типологічним методом, а також тим фактом, що по гра-
фіті прокреслений запис № 236, його слід датувати другою чвертю ХІ – другою 
третиною XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1725 (табл. LХVІ, 3)
Фрагментарно збережена рахункова частина запису обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб у вигляді двох стовпчиків горизонталь-
них засічок: в першому – одинадцять, другому – дев’ять.

Датування. За типологічним методом та фактом пошкодження ниж-
ніх засічок записом № 236, графіті датується другою чвертю ХІ – другою тре-
тиною XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1726 (табл. LХVІІ, 1)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису лічби у вигляді гори-

зонтальної лінії, від якої вниз прокреслювались вертикальні засічки, яких збе-
реглось чотирнадцять.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1727 (табл. LХVІІ, 2)
В цілому запис подібний до попереднього, можливо, вони становили 

єдиний комплекс записів обрахунку кількості поминальних служб. На фресці 
простежуємо залишки горизонтальної лінії, від якої вниз прокреслювались вер-
тикальні засічки, яких нараховуємо двадцять дев’ять.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1728 (табл. LХVІІ, 3)
Текстова частина запису обрахунку поминальних служб складається з лі-

тери Д, за якою простежуються шість вертикальних засічок рахункової; дві остан-
ні з’єднані верхніми частинами, що робить їх схожими на літеру „л”.

Датування. За аналогією з іншими записами лічби, які датуються за па-
леографічними ознаками, час появи графіті визначається другою чвертю ХІ – 
кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1729 (табл. LХVІІ, 4)
Текстова частина запису лічби містить одну літеру С, а від рахункової 

залишились чотири видимі вертикальні засічки. Очевидно, записи № 1728 та № 
1729 складають комплекс записів обрахунку поминальних служб.

Датування. За типологією графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем 
XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1730 (табл. LХVІІІ, 1)
Фрагментарно збережений дворядковий запис обчислення кількості прове-

дених поминальних служб, закреслених кількома горизонтальними рисками.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 1731 (табл. LХVІІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише літера С або Е, яка втратила язичок, ОДО. Найімовірніше реконструювати 
текст як середню частину імені [Ф]еодо[ръ] ‘Федір’.

Датування. За формою написання А-подібної літери д графіті дату-
ється другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1732 (табл. LХVІІІ, 3)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених 

поминальних служб у вигляді рядка з п’яти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-

тю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1733 (табл. LХVІІІ, 4)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення проведених поми-

нальних служб. Від нього збереглось дванадцять вертикальних засічок, через 
вершину яких проходить горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-
несений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1734 (табл. LХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно затерта, пошко-

джена тріщинами, внаслідок чого знищена частина його складових:

Всі втрачені літери відносно впевнено реконструються за збереженими 
фрагментами та за контекстом (остання в записі).

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст 
може бути представлений наступним чином:

Г(осподи) о грекъ. По[л]и[с](ъ), 
Папа, Лескра, [Пе]ласии, 

Иліи, Еvнил(ъ). Zбавъ их[ъ].
Господи, про греків. Поліс, Папа, Лєскра, 

Пеласій, Ілій, Євніл. Звільни їх.
Нажаль, наразі складно встановити вихідні (зважаючи на зміст фрази о 

грекъ – грецькі) форми згаданих в тексті імен. У писемних пам’ятках трапляють-
ся випадки, коли звична нам форма імені змінюється настільки, що лише контекст 
дозволяє встановити оригінал. Для прикладу можемо навести запис у місяцеслові 
Ассеманієвого (або Ватиканського) євангелія-апракос ХІ ст.: за текстом на 12 жов-
тня припадає пам’ять св. мучеників Папqла, Распа та Анавла [Старославянский 
словарь 1999, с. 70, 442, 576]. Тільки за контекстом можна з’ясувати, що тут згаду-
ються мученики середини ІІІ ст. Папіла, Карп та Агафодор.

Датування. За формою написання літер а та л з покриттям, в з широким 
верхом, ъ-подібної z, прямолінійних р з петлями кутом донизу або кутом доверху, 
ъ з петлею кутом вперед графіті датується другою чвертю – серединою ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 1735 (табл. LХІХ, 2)
Скорочена форма запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що складається з малюнку хреста та шести вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 

чвертю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1736 (табл. LХХ, 1)
Фрагментарно збережена рахункова частина запису обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб, що налічує двадцять вісім видимих вер-
тикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1737 (табл. LХХ, 2)
Фрагментарно збережена рахункова частина запису лічби в складі два-

дцяти трьох видимих вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 

чвертю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.
Комплекс з дев’яти записів обрахунку кількості проведених поминальних 

служб, що включає графіті від № 1738 по № 1746. Особливості розташування та 
манера виконання вказують, що, попри деякі відмінності у формі літер, всі вони ви-
конувались в короткий проміжок часу, вірогідно, однією людиною.

Графіті № 1738 (табл. LХХ, 3)
Текстова частина запису містить літеру B, рахункова – вісім вертикаль-

них засічок.

Графіті № 1739 (табл. LХХІ, 1)
Праворуч від попереднього запису прокреслена літера А та дванадцять 

вертикальних засічок.

Графіті № 1740 (табл. LХХІ, 2)
Трохи вище простежується літера Е текстової частини та п’ятнадцять 

видимих вертикальних засічок рахункової, через вершину яких прокреслена 
горизонтальна лінія.

Графіті № 1741 (табл. LХХІ, 3)
На фресці прокреслені літери КО та двадцять три видимі вертикальні 

засічки за ними, через вершину яких прокреслена горизонтальна лінія.

Графіті № 1742 (табл. LХХІ, 4)
Тиньк в місці розташування текстової частини напису пошкоджений, 

тут можемо виділити літеру А, фрагмент пошкодженої літери, яка за контек-
стом відновлюється як Н, та ще одну А під рядком. В рахунковій наявні сорок 
три вертикальні засічки.

Графіті № 1743 (табл. LХХІІ, 1)
В текстовій частині запису лічби читаються літери ГЛЕ, в рахунковій 

простежуються двадцять шість вертикальних засічок.

Графіті № 1744 (табл. LХХІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена. Текстова час-

тина складається з літери Е або ~, рахункова – з вісімнадцяти видимих верти-
кальних засічок, через вершину яких прокреслена горизонтальна лінія.
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Графіті № 1745 (табл. LХХІІ, 3)
Від текстової частини запису залишилась літера В, від рахункової – 

тридцять одна вертикальна засічка, через вершину яких прокреслена горизон-
тальна лінія.

Графіті № 1746 (табл. LХХІІІ, 1)
Перша літера текстової частини запису лічби пошкоджена, за контура-

ми та контекстом вона може бути відновлена як Г, за нею читаються ЛЕ. Від ра-
хункової залишилось двадцять сім вертикальних засічок, через вершину яких 
прокреслена довга горизонтальна лінія.

Датування. За формою написання літери а з опуклою петлею та з видо-
вженою спинкою (№ 1742), в з нижньою петлею скісною до щогли (№ 1745), е з на-
правленим донизу язичком (№ 1746) та л з покриттям (№ 1743) час появи комплексу 
визначається проміжком часу від середини ХІІ до початку XIІІ ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 1747 (табл. LХХІІІ, 2)
На фресці прокреслена літера А, нижня частина петлі якої знищена ви-

боєм.
Датування. За формою написання літери а з покриттям графіті може 

бути датоване другою чвертю ХІ – першою чвертю XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1748 (табл. LХХІІІ, 3)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних служб. 

Верхній рядок складає текстова частина у вигляді літери А та рахункова в кількості 
шести видимих вертикальних засічок; в нижньому їх збереглось вісім.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою час появи 
графіті визначається другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Комплекс з трьох записів обрахунку кількості проведених поминальних служб, 
що включає графіті від № 1749 по № 1751. Особливості розташування та манера ви-
конання вказують, що записи видряпані однією людиною.

Графіті № 1749 (табл. LХХІV, 1)
Між текстовою частиною КЕ та рахунковою, що містить двадцять вісім 

вертикальних засічок, через вершину яких проходить горизонтальна лінія, знахо-
диться вибій, однак особливості прорізів вказують на ідентичність обох складових. 
Рядок засічок сильно вигинається, адже автор змушений був оминати № 1748.

Графіті № 1750 (табл. LХХІV, 2)
Рахункова частина запису лічби складається з сорока двох вертикальних 

засічок, через вершину яких прокреслена горизонтальна лінія. Над нею на по-
чатку рядка прокреслена маленька літера М, що є текстовою частиною.

Графіті № 1751 (табл. LХХV, 1)
Текстова частина, яка є верхнім рядком графіті, пошкоджена, з трьох зна-

ків впевнено ідентифікується лише остання И; за збереженими частинами два пер-
ші знаки найімовірніше реконструювати як О та Л. Рахункова частина складає се-
редній та нижній рядки, в них, відповідно, налічується двадцять вісім та тридцять 
п’ять вертикальних засічок, через вершину яких проходить горизонтальна лінія.

Датування. Оскільки автор змушений був оминати запис № 1748, час появи 
комплексу визначається другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: записи лічби.



57

Розділ I. Графіті центральної нави

Графіті № 1752 (табл. LХХV, 2)
Запис обчислення кількості проведених поминальних служб, що скла-

дається з літер ГЕ текстової частини та двадцяти трьох вертикальних засічок, 
через вершину яких прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 
чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1753 (табл. LХХVІ, 1)
Невеликий запис обчислення кількості проведених поминальних служб, 

текстова частина якого містить літери ПА, рахункова – три вертикальні засічки.
Датування. За формою написання а з пласким верхом та п з виступом 

зверху графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.
Категорія: запис лічби.
Комплекс з трьох записів обрахунку кількості проведених поминальних служб, 

що включає графіті від № 1754 по № 1756. Особливості розташування та манера вико-
нання вказують, що вони виникли у короткий проміжок часу і їх автором є одна людина.

Графіті № 1754 (табл. LХХVІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, його складо-

ві не розчищені від шпаклівки. Від текстової частини простежуються друга та 
третя літери WА (перша за контекстом відновлюється як І), від рахункової – три 
вертикальні засічки.

Графіті № 1755 (табл. LХХVІ, 3)
Незважаючи на дрібні пошкодження та слабо розчищені від шпаклівки 

прорізи, на фресці простежуються літери ФЕДО текстової частини та дев’ять 
вертикальних засічок рахункової.

Графіті № 1756 (табл. LХХVІІ, 1)
Прорізи запису повністю закриті шпаклівкою, однак його складові про-

стежуються відносно добре: літери ФЕ текстової частини та вісім вертикальних 
засічок рахункової.

Датування. За формою написання А-подібної д  (№ 1755) час появи комплек-
су може бути віднесений до кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 1757 (табл. LХХVІІ, 2)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кіль-

кості поминальних служб. У верхньому рядку простежуються три вертикальні 
засічки, у нижньому – також три.

Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 
чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Комплекс з трьох записів обрахунку кількості проведених поминальних служб, 
що включає графіті від № 1758 по № 1760. Особливості розташування та манера ви-
конання вказують, що записи виконані у короткий проміжок часу однією людиною.

Графіті № 1758 (табл. LХХVІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, початок та 

закінчення текстової частини не збереглись, читається лише середня Е (літера 
втратила язичок та набула схожості з с), Д (за манерою виконання більше нага-
дує а), ОР. Контекст напису дозволяє реконструювати текст як слово [Ф]едор[ъ] 
‘Федір’. Враховуючи структуру написів комплексу, на початку рядка міг знаходи-
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тись малюнок хреста. Рахункова частина складає другий рядок, від неї збереглось 
тринадцять вертикальних засічок, через основу яких прокреслена горизонтальна 
лінія, а праворуч прокреслені ще дві засічки, нахилені ліворуч.

Графіті № 1759 (табл. LХХVІІ, 1)
Дворядковий запис обрахунку поминальних відправ виконаний за по-

вною формулою. На початку простежується фрагментарно збережений малю-
нок хреста, слово Fодоси(и) ‘Тодосій’ текстової частини, десять вертикальних 
засічок рахункової у верхньому рядку та вісімнадцять – у нижньому.

Графіті № 1760 (табл. LХХVІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте може-

мо встановити, що напис виконаний за повною формулою. На початку рядка 
чітко помітний малюнок хреста, літери WНА та А, між якими знаходиться ви-
бій на розмір двох-трьох літер, та дві засічки рахункової. Найімовірніше рекон-
струювати текст як ім’я Wна[ни]а ‘Ананія’.

Датування. За формою написання а з округлою петлею (№ 1760), А-подібної 
д  (№ 1758, 1759), р з петлею кутом донизу (№ 1758) та округлої ^ без перемички (№ 
1760) час появи комплексу може бути віднесений до останньої третини ХІI ст.

Категорія:  записи лічби.

Графіті № 1761 (табл. LХХІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоя-

ми, тріщинами та місцями значно затертий. Втім, його текст у верхньому ряд-
ку відносно впевнено може бути прочитаний як Ana z Kyjshek ‘Анна з Кішок’ 
(?). В нижньому можемо розібрати текст Roku ‘року’, дві цифри 59 та нижня 
частина ще однієї, яка за збереженою частиною може бути відновлена як 9. 
Відтак,видряпана на фресці дата реконструюється як [1]59[9] р. Над початком 
верхнього рядка помітний знак, схожий на літеру Р, можливо, це скорочена 
форма слова p(ani) ‘пані’.

Датування. В тексті вказаний час виконання напису – 1599 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1762 (табл. LХХІХ, 2)
На фресці простежується літера F, перед якою помітний знак, схожий 

на петлю літери М.
Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається другою 

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1763 (табл. LХХХ, 1)
Незважаючи на дрібні пошкодження, на фресці чітко читаються розта-

шовані у два рядки склади ВО. Незважаючи на деякі відмінності у формі напи-
сання літер в ми можемо вважати їх приналежними одному авторові. В цілому 
запис нагадує граматичну вправу.

Датування. За формою написання в з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1764 (табл. LХХХ, 2)
На деякій відстані праворуч від попереднього напису простежується 

так само розташовані у два рядки склади ВА, причому добре читається лише 
нижній рядок, а складові верхнього відновлюються за контекстом та наявни-
ми збереженими фрагментами. Форма прорізів та динаміка почерку вказу-
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ють на виконання записів № 1763 та № 1764 одним автором, однак несиме-
тричність розташування рядків примушує розглядати ці графіті окремо.

Датування. За формою написання в з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1765 (табл. LХХХІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте за 

наявними частинами можемо встановити, що він складався з розташованих в 
один рядок трьох пар малюнків хреста та трьох дзеркальних А. 

Датування. За формою написання а в дзеркальному відображенні час 
появи графіті визначається серединою ХІІ – серединою XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1766 (табл. LХХХІ, 2)
На фресці прокреслена літера М.
Датування. За формою написання м з провисаючою петлею та нахилени-

ми щоглами графіті датується другою чвертю ХІ – останньою чвертю XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1767 (табл. LХХХІ, 3)
На поверхні стіни простежується літера А.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1768 (табл. LХХХІІ, 1)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості 

проведених поминальних служб. У верхньому збереглось сім вертикальних засі-
чок, у нижньому – десять. Через їх середні частини проходить горизонтальна лінія, 
лише в нижньому рядку кілька вертикальних рисок знаходяться нижче за неї.

Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 
чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1769 (табл. LХХХІІ, 2)
На фресці прокреслена літера В, за нею – п’ять вертикальних дугопо-

дібних засічок.
Датування. За формою написання в з петлею з двома заломами та за 

аналогією з іншими подібними записами час появи графіті визначається дру-
гою чвертю – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1770 (табл. LХХХІІІ, 1)
На фресці простежуються літери КОН текстової частини та три вертикаль-

ні засічки рахункової частини запису обчислення кількості поминальних служб.
Датування. За формою написання н з горизонтальною перекладиною 

та за аналогією з іншими подібними записами час появи графіті визначається 
серединою – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1771 (табл. LХХХІІІ, 2)
По тиньку доволі тонким предметом, вірогідно, голкою, прокреслена 

літера А.
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Датування. За формою написання літери а з округлою петлею та видо-
вженою спинкою запис датується серединою ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1772 (табл. LХХХІІІ, 3)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості поминаль-

них служб у вигляді чотирьох вертикальних засічок, з’єднаних у вершині гори-
зонтальною лінією.

Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 
чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1773 (табл. LХХХІІІ, 4)
Запис обчислення кількості проведених поминальних служб складаєть-

ся  з малюнка хреста та двох збережених вертикальних засічок, з’єднаних у се-
редній частині горизонтальною лінією.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1774 (табл. LХХХІІІ, 5)
На фресці чітко читаються поставлені під округле титло літери БГЪ, 

що є скороченням слова Б(о)гъ ‘Бог’.
Датування. За формою написання б з відкритою петлею та г з висту-

пом зверху графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 1775 (табл. LХХХІV, 1)
Фрагментарно збережена рахункова частина дворядкового запису об-

числення кількості проведених поминальних служб. У верхньому рядку про-
стежується одинадцять вертикальних засічок, у нижньому – двадцять.

Датування. За типологічним методом графіті варто датувати другою 
чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1776 (табл. LХХХІV, 2)
Фрагментарно збережена рахункова частина дворядкового запису об-

числення кількості поминальних служб: чотирнадцять засічок у верхньому 
рядку та тринадцять – у нижньому. Через вершини рисок прокреслена довга 
горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється 
другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1777 (табл. LХХХІV, 3)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості 

поминальних служб у вигляді п’яти вертикальних засічок, через середину яких 
проходить горизонтальна лінія.

Датування. За типологією час появи графіті визначається другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1778 (табл. LХХХV, 1)
На фресці простежується літера А та О, а також фрагменти двох інших 

знаків між ними.
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Датування. За формою написання літери а з опуклою петлею та видо-
вженою спинкою графіті датується кінцем ХІ – кінцем XІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1779 (табл. LХХХV, 2)
На поверхні стіни простежуються літери АРИА, перед якими поміт-

ні фрагменти ще однієї. Це дозволяє реконструювати текст як слово [М]ариа 
‘Марія’. Рахункова частина складається з шести вертикальних засічок.

Датування. За формою написання прямолінійної р з округлою петлею 
графіті датується другою чвертю ХІ – першою чвертю XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1780 (табл. LХХХV, 3)
На фресці прокреслені дві літери В.
Датування. За формою написання в з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

І.13. Фреска у північно-східному куті віми
        (табл. ІІ, 1)
Більша частина фрески закрита композицією XVIII ст. „Повернення блудно-

го сина”, а доступна для огляду поверхня стародавнього тиньку слабо розчищена від 
олійної фарби, шпаклівки та щільно вкрита вибоями, що перешкоджає встановленню 
сюжетної лінії зображення. Під час досліджень С. Висоцького було опубліковано три 
написи, які знаходяться на цій ділянці – № 142, № 215 та № 216. Сучасні досліджен-
ня дозволили встановити, що тут збереглось ще дев’яносто шість графіті, які отри-
мали номери від 1781-го по 1875-й (табл. ІІ, 2). Звичайно, ця кількість не є граничною, 
оскільки значні ділянки поверхні закриті олійною фарбою. Записи № 1831 та №№ 
1842-1844 досліджувались спільно з Н. Сінкевич. 

Графіті № 142 (табл. LХХХVІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 56, табл. XLIX, 3, L, 3].
Між запропонованим дослідником варіантом прочитання та оригіна-

лом напису спостерігаються певні розбіжності:
1ги помоzи рабu свое2|мu иванu - пере|горие3

1) напис не взятий у рамку, дві паралельні риски є насправді горизонталь-
ними лініями записів обрахунку кількості поминальних служб (№ 1812 та № 1813);

2) літера е насправді прокреслена не в кінці першого рядка, а на почат-
ку другого;

3) відсутнє продовження другого рядка горие, яке, на думку С. Висоцького, 
не помістилось в цьому місці, тому автор змушений був перенести його ліворуч й 
розмістити закінчення рядка перед його початком; насправді прочитані ним лі-
тери гори (склад го помилково прочитаний на місці літери м) є приналежним до 
№ 1813, а з літери е починається другий рядок, вона є складовою слова своемu.

Зважаючи на наведені зауваження наявний текст виглядає наступним 
чином:

З розбивкою на слова:
Г(оспод)и помоzи рабu своемu Иванu Пере.

Господи, поможи рабу своєму Івану Пере.
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На нашу думку, останнє слово найвірогідніше розглядати як друге, не-
християнське ім’я автора, скорочену (або недописану) форму від Перенhгъ, яке 
можемо бачити в берестяній грамоті № 36 зі Старої Руси [Топорова, Зализняк 
2004, с. 118-119]. Якщо припустити, що графіті залишилось незавршеним, остан-
нє слово можна розглядати і як зазначення імені по-батькові – Переніговичу. 
Приклади подібних антропоніміконів демонструє запис № 25 на фресці з обра-
зом св. Онуфрія в південній зовнішній галереї Софії Київської: Тудор Тубинов, 
Ілля Копилович, Тудор Борязтич [Высоцкий 1966, с. 64].

Датування. С. Висоцький відніс напис до ХІІ ст. Втім, за формою на-
писання а з видовженою спинкою, б та г з виступом зверху, в з переломом, 
петлі якої в одному випадку торкаються, в іншому – не торкаються щогли, z з 
переломом хвоста, п з виступом зверху, прямолінійної р з округлою петлею, u 
з довгими вусами час появи графіті може бути більш чітко окреслений серед-
иною ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 215 (табл. LХХХVІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 99-100, табл. CVI, 1, CVII, 1].
В цілому запропоноване дослідником прочитання заперечень не 

викликає, однак варто зауважити, що не всі літери, вказані як наявні, просте-
жуються в оригіналі:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
М(h)с(#)ц# ок[т]#м[б]р# въ .Е. д(ь)нь преставис# 

раба Б(о)жи" Марf[а].
Місяця жовтня у 5-й день приставилась раба Божа Марфа.

Датування. С. Висоцький відніс напис до ХІІ ст. Втім, за формою напи-
сання а з видовженою спинкою, б та в з виступом зверху, в з переломом, петлі 
якої не торкаються щогли, прямолінійної р з петлею кутом донизу час появи гра-
фіті може бути більш чітко окреслений останньою третиною ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 216 (табл. LХХХVІІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 100, табл. CVI, 2, CVII, 2].
Між запропонованим дослідником варіантом прочитання та оригіна-

лом напису спостерігаються певні розбіжності:
мс1ц[а]а2прил[#]3 | 4[д]не5пристави|с#[на]6уменичь7 | 

бул8дькы9 | --------10попи | тині11ер[еи]12восо13фье14, 15

1) в написі відсутня надрядкова с;
2) замість вказаної дослідником втраченої а на фресці чітко читається 

#, натоміть друга вказана як збережена а насправді знищена вибоєм, вона збе-
регла лише спинку;

3) на місці вказаної як втраченої # знаходиться округлий вибій, нато-
мість # чітко читається праворуч;

4) на місці числа простежується невеликий фрагмент літери, який до-
зволяє реконструювати її як е;

5) замість вказаної дослідником е в оригіналі чітко читається ь;
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6) на місці вказаних як втрачені літер на простежується округла вибої-
на, за ними фрагментарно збереглась ще одна літера, яка за контекстом може 
бути відновлена як складова диграфа q літера о;

7) замість вказаної літери ь на фресці чітко читається h;
8) на місці вказаних літер бул в оригіналі читаються в, далі тиньк по-

шкоджений, потім чітко читається а;
9) наприкінці рядка замість вказаної С. Висоцьким ы читаються дві 

сильно зближені літери ън;
10) в місці вказаних дослідником як відсутніх літер відносно чітко можуть 

бути ідентифіковані ак, після яких простежуються неясні фрагменти літер, далі 
дві знаки не можуть бути впевнено ідентифіковані, за ними читається м без правої 
щогли, за нею чітко читається склад че, які С. Висоцький вказав на прорисовці;

11) замість вказаних дослідником літер тині в оригіналі простежується 
знак, за контурами схожий на т або г з виступом зверху, проте не виключено, 
що перед нами фрагмент правої щогли літери з довгою засічкою; наступний 
знак може бути визначений як и, в якої основи щогли з’єднуються горизонталь-
ним штрихом, а наступна літера однозначно читається як м;

12) на місці вказаних як втрачені літер еи чітко читається т, яка помітна 
і на опублікованій дослідником фотографії; нижня частина її щогли не збере-
глась, тому літера набула триногої форми;

13) між літерами со чітко читається літера м;
14) закінчення останнього рядка слід читати не як фье, а як вq, остання 

складова диграфа закрита шпаклівкою, однак за рельєфом може бути прочитана;
15) в записі наявний ще сьомий рядок, його збереженість незадовільна, 

читається лише одна повністю зашпакльована літера и.
Загалом мусимо зауважити, що напис виконано не зовсім вправно, лі-

тери мають різні розміри та форми написання, що виказує в авторові не зовсім 
вправного писця.

Зважаючи на наведені вище зауваження наявний на стіні текст виглядає 
наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
М(hс#)ц# [а]прил[и]# [Е д](ь)нь приставис# [На]qменичhв[н]а дь"къна 

к[q]мчеh попи[н]и мертво С[и]мовq…
Місяця квітня {у} 4-й день приставилась Науменічівна, диякона кумчиха, 

попину померлому Симову …
Датування. С. Висоцький відніс напис до ХІІ ст. Втім, за формою на-

писання а з покриттям, прямолінійної р з округлою петлею та криволінійної 
р з петлею кутом донизу, а також ч у вигляді звичайної чаші та бокальчика 
час появи графіті може бути окреслений в межах третьої чверті ХІІ – першої 
чверті XIV ст.
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Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1781 (табл. LХХХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежуються лише одинадцять вертикальних засічок запису об-
числення кількості проведених поминальних служб.

Датування. За типологією час появи графіті визначається другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1782 (табл. LХХХІХ, 2)
Тиньк в місці розташування запису закритий пізнішою олійною фарбою, 

однак за наявними складовими можемо встановити, що тут було виконано запис 
обчислення кількості проведених поминальних служб. Простежується горизон-
тальна лінія, а під нею – дев’ятнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в 
межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1783 (табл. LХХХІХ, 3)
Трохи нижче від попереднього напису під шаром олійної фарби мо-

жемо розрізнити складові дворядкового запису обчислення кількості прове-
дених поминальних служб: сім вертикальних засічок у верхньому рядку та 
шістнадцять – у нижньому.

Датування. За типологією графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем 
XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1784 (табл. ХС, 1)
Поверхня стіни не розчищена від олійної фарби, проте можемо простежи-

ти п’ять вертикальних засічок запису обчислення кількості поминальних служб.
Датування. За типологією час появи графіті може бути окреслений 

другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1785 (табл. ХС, 2)
На фресці під шаром олійної фарби можемо простежити дві вертикаль-

ні засічки.
Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в 

межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1786 (табл. ХС, 3)
Незважаючи на те, що поверхня стіни в місці розташування напису не 

розчищена від олійної фарби, можемо встановити, що тут знаходився запис об-
числення кількості проведених поминальних служб. Двадцять сім вертикаль-
них засічок простежуються у верхньому рядку та дев’ять – у нижньому.

Датування. За типологією графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем 
XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1787 (табл. ХСІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, проте можемо встановити, що тут у стовпчик були прокреслені сім-
надцять горизонтальних засічок.
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Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в 
межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1788 (табл. ХСІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоя-

ми та слабо розчищена від олійної фарби. Втім, можемо встановити, що тут 
прокреслена голова людини в фас: чітко простежується овал обличчя, об-
рамленого хвилястим волоссям, очі та брови (збереглись ліві), контури шиї.

Датування. За формою прорізів, частково розчищених від шпаклівки, 
час появи графіті може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.
Комплекс з восьми записів обрахунку кількості проведених поминальних 

служб, що включає графіті від № 1789 по № 1796. Незважаючи на те, що фреско-
вий тиньк в місці розташування комплексу дуже слабо розчищений від олійної фарби, 
особливості розташування записів та манера їх виконання, незважаючи на певні від-
мінності у формі літер, дозволяють встановити, що вони виконувались у відносно 
короткий проміжок часу, вірогідно, однією людиною.

Графіті № 1789 (табл. ХСІ, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, від якого простежуються фрагменти горизонтальної лінії та трид-
цять шість видимих вертикальних засічок під нею.

Графіті № 1790 (табл. ХСІІ, 1)
На поверхні стіни простежується літера А текстової частини запису об-

числення кількості проведених поминальних служб та сорок три видимі верти-
кальні засічки рахункової, які прокреслені під горизонтальною лінією.

Графіті № 1791 (табл. ХСІІ, 2)
Як і в попередньому випадку, текстова частина запису лічби складаєть-

ся з літери А. Рахункова містить сорок дві вертикальні засічки, прокреслені під 
горизонтальною лінією.

Графіті № 1792 (табл. ХСІІ, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що складається з тридцяти семи видимих вертикальних засічок, 
прокреслених під горизонтальною лінією.

Графіті № 1793 (табл. ХСІІІ, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості поминаль-

них служб. Збереглось дванадцять вертикальних засічок, через середину яких 
прокреслена горизонтальна лінія.

Графіті № 1794 (табл. ХСІІІ, 2)
Невелика частина запису лічби, від якої збереглось десять вертикаль-

них засічок.

Графіті № 1795 (табл. ХСІІІ, 3)
Дворядкова рахункова частина запису обчислення кількості проведе-

них поминальних служб. У верхньому рядку збереглось двадцять дві верти-
кальні засічки, у нижньому – шістнадцять.

Графіті № 1796 (табл. ХСІV, 1)
Рахункова частина запису лічби. У верхньому рядку простежується 

двадцять вісім вертикальних засічок, у нижньому – двадцять три.
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Датування. За формою написання а з видовженою спинкою (№ 1791) час по-
яви комплексу може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця ХІI ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 1797 (табл. ХСІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби. Однак можемо встановити, що перед нами дворяд-
ковий запис обчислення кількості проведених поминальних служб. Верхній 
рядок становить текстова частина в складі літери Т, нижній – рахункова, яка 
складається горизонтальної лінії, від якої вниз прокреслювались вертикальні 
засічки (простежується одинадцять, перша знаходиться перед горизонтальною 
рискою), замінені потім літерами а (помітні три).

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою графіті 
датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІI ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1798 (табл. ХСV, 1)
Рахункова частина чотирирядкового запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб. У першому рядку збереглось двадцять три верти-
кальні засічки, закреслені двома горизонтальними рисками, в другому – вісім, 
третьому та четвертому під горизонтальними лініями можемо бачити, відпо-
відно, сімнадцять та двадцять засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1799 (табл. ХСV, 2)
На фресці простежуються поставлені під горизонтальні титла літери 

А та Г.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою графіті 

датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1800 (табл. ХСVІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

слабо розчищена від пізнішої олійної фарби. На початку верхнього рядка мо-
жемо простежити літеру С, на деякій відстані – ОСКА. В нижньому рядку чита-
ються літери АРЕКА.

Датування. За формою написання дзеркальної а та прямолінійної р з 
округлою петлею графіті датується в межах другої чверті ХІІ – початку ХІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1801 (табл. ХСVІ, 2)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений та слабо 

розчищений від олійної фарби. Однак можемо встановити, що тут знаходив-
ся запис обчислення кількості поминальних служб. Перший знак його тексто-
вої частини майже повністю знищений останньою рискою нижнього рядка № 
1798, однак за збереженим фрагментом може бути реконструйований як літера 
П, дві наступні відносно добре читаються як О та пошкоджена Л. Від рахунко-
вої частини простежується п’ятнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 1802 (табл. ХСVІ, 3)
Трохи нижче попереднього запису тим же автором виконано другий. 

Текстова частина налічує три літери ГЛЕ, причому перша написана над дру-
гою. Рахункова містить вісім видимих вертикальних засічок, що прокреслюва-
лись вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване дру-
гою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1803 (табл. ХСVІІ, 1)
Простежується горизонтальна лінія, від якої вниз прокреслені двадцять 

дев’ять вертикальних засічок. Ще три прокреслені над горизонтальною лінією.
Датування. За типологією час появи графіті може бути віднесений до 

другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1804 (табл. ХСVІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб. У верхньому рядку знаходяться чотири вертикальні засічки, в ниж-
ньому – шість. Дослідження форми прорізів дозволило встановити, що спочатку 
прокреслювались горизонтальні лінії, а потім від них вниз – вертикальні риски.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1805 (табл. ХСVІІ, 3)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб 

складається з літери Р, рахункова – з п’яти вертикальних засічок.
Датування. За формою написання прямолінійної р з петлею кутом вго-

ру графіті датується другою чвертю ХІ – першою чвертю XIІІ ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1806 (табл. ХСVІІ, 4)
На невеликій розчищеній від олійної фарби ділянці стародавнього 

тиньку простежується літера И.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесе-

ний до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1807 (табл. ХСVІІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що складається з шістнадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-

тю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1808 (табл. ХСVІІІ, 2)
На фресці простежується стовпчик з одинадцяти горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 

окреслений другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1809 (табл. ХСVІІІ, 3)
На невеликій розчищеній від пізнішої фарби ділянці стіни простежу-

ються шість засічок рахункової частини запису обчислення кількості проведе-
них поминальних служб.
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Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 
чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1810 (табл. ХСVІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, однак на 

фресці простежуються літери АЛР та дві щогли четвертої.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та криволі-

нійної р з петлею кутом донизу графіті датується в межах останньої чверті ХІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1811 (табл. ХСІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від олійної фарби, 

простежуються окремі вертикальні засічки. У першому рядку їх збереглось сім, у 
другому – двадцять три, у третьому – двадцять чотири, у четвертому – тринадцять.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1812 (табл. ХСІХ, 2)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних 

служб. Верхній рядок становить текстова частина, від якої збереглись лише дві 
літери РИ, за контекстом втрачена перша відновлюється як М. Рахункова ста-
новить сім вертикальних засічок, що прокреслювались від дуже довгої горизон-
тальної лінії. Структура напису, форма літер та прорізів дозволяють визначи-
ти, що графіті № 1812 та № 1813 виконані однією людиною.

Датування. За формою написання прямолінійної р з петлею кутом до-
низу час появи графіті може бути окреслений в межах другої третини ХІІІ – 
кінця XIV ст.; оскільки № 1812 та № 1813 виконані однією людиною, нижню 
хронологічну межу варто обмежити останньою чвертю ХІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1813 (табл. ХСІХ, 3)
Як і в попередньому випадку, верхній рядок напису становить текстова 

частина з літер МРИ, нижній – сімнадцять вертикальних засічок.
Датування. За формою написання прямолінійної р з петлею з двома за-

ломами та відповідно до типології подібних написів графіті датується в межах 
останньої чверті ХІІІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1814 (табл. С, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних 

служб складається з літер ИW, причому над останньою прокреслене горизон-
тальне титло, рахункова містить дванадцять видимих вертикальних засічок.

Датування. За формою написання W-подібної w графіті датується по-
чатком ХІІ – третьою чвертю XIІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1815 (табл. С, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб в складі двадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 1816 (табл. СІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб сильно пошкоджена вибоями. У верхньому рядку 
від текстової частини простежується лише літера Л, від рахункової – двадцять 
одна вертикальна засічка, причому над рядком між текстовою та рахунковою 
частинами прокреслені по дві півовальні риски, над кожною парою – по гори-
зонтальній скісній. Їх зв’язок з записом не встановлений. У нижньому рядку 
помітні вісім вертикальних засічок. 

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1817 (табл. СІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та силь-

но затерта. На фресці читаються поставлені під титло літери МЦ¤ з надрядковою 
С – традиційне скорочення слова м(h)с(#)ц# ‘місяця’. На деякій відстані простежу-
ється літера ¤, вірогідно, початок незавершеного слова #{нвар#} ‘січня’.

Датування. За формою написання літери # з язичком кутком графіті 
датується серединою ХІІ – першою чвертю XV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1818 (табл. СІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб в складі двадцяти двох видимих вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1819 (табл. СІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що складається з двадцяти шести видимих вертикальних засічок, які 
прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється 
в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1820 (табл. СІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена дрібними ви-

боями та сильно затерта. Втім, за наявними частинами можемо встановити, що автор 
зобразив лева: чітко простежуються контури тіла, голова та шия з пишною гривою.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 1821 (табл. СІІІ, 2)
Трохи нижче попереднього зображення лева простежуються контури 

тіла коня: добре збереглась голова та лінія спини.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесе-

ний до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 1822 (табл. СІІІ, 3)
Під малюнками лева та коня прокреслене ще одне зображення, цього 

разу – собаки, яка добре упізнається за обрисами голови з видовженою мордою 
та гострими вухами.
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Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою 
чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 1823 (табл. СІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, у верхньому 

рядку простежуються літери ІС, у нижньому – ¤.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1824 (табл. СІV, 2)
На фресці прокреслена літера В у дзеркальному відображенні.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окресле-

ний в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1825 (табл. СІV, 3)
На невеликій розчищеній від олійної фарби ділянці стіни простежуєть-

ся літера Б.
Датування. За формою написання б з високою петлею графіті дату-

ється в межах останньої чверті ХІІ – кінця XV ст.; при цьому більш вірогідною 
нижньою хронологічною межею є остання третина ХIV ст. відповідно до часто-
ти поширення цієї палеографічної ознаки.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1826 (табл. СV, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних 

служб містить літери АГФ, рахункова – шість видимих вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється 

в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1827 (табл. СV, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних 

служб містить три літери: О (розпізнається за контурами, оскільки її середня час-
тина викришилась, тож не виключено, що тут могла знаходитись інша літера, 
наприклад, Е), Н та О, рахункова – десять видимих вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається в 
межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1828 (табл. СVІ, 1)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окресле-

ний в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1829 (табл. СVІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олійної 

фарби. Втім, можемо встановити, що перед нами запис обчислення кількості про-
ведених поминальних служб. У першому рядку простежуються шість вертикаль-
них засічок, другому – сімнадцять, третьому – шість, четвертому – двадцять дві.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 1830 (табл. СVІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису закритий олійною фарбою, на роз-

чищених ділянках можемо ідентифікувати літери ИБ у верхньому рядку, Е та 
А – у нижньому.

Датування. За формою написання а з верхньою засічкою, б з висо-
кою петлею та и з діагональною перемичкою графіті датується в межах другої 
третини ХIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1831 (табл. СVІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від 

олійної фарби. На відкритій ділянці у верхньому рядку читається ім’я 
Stan[i]slaw ‘Станіслав’ та фрагмент ще однієї літери, ймовірно P. У нижньо-
му рядку збереглось ім’я Ale[x]and[еr] ‘Олександр’.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється 
останньою чвертю ХVІ – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1832 (табл. СVІ, 5)
Поверхня стіни в місці розташування напису не розчищена від олійної 

фарби, під шаром фарби можемо простежити М, а на розчищеній ділянці – А 
та дві щогли інших літер обабіч неї.

Датування. За формою написання дзеркальної а графіті датується в 
межах другої чверті ХІІ – третьої чверті ХIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1833 (табл. СVІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб. Звертає на себе увагу незвичність виконання – спочатку прокреслю-
валась вертикальна лінія, а від неї праворуч – горизонтальні засічки. Їх збере-
глось вісімнадцять.

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається в 
межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1834 (табл. СVІІ, 2)
Як і в попередньому випадку, на фресці прокреслений запис обчислен-

ня кількості проведених поминальних служб, причому горизонтальні засічки 
видряпувались ліворуч від довгої вертикальної лінії. Їх збереглось сімнадцять.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 
чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1835 (табл. СVІІ, 3)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб складається з літер ЕF. Рахункова збереглась частково, в складі вось-
ми вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1836 (табл. СVІІ, 4)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що складається з дев’ятнадцяти видимих вертикальних засічок.
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Датування. Оскільки напис виконаний по № 215, що датується остан-
ньою третиною ХІІ ст., то за розташуванням та типологією хронологічними 
рамками появи графіті варто визнати останню третину ХІІ – кінець XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1837 (табл. СVІІІ, 1)
На фресці простежуються пошкоджені літери БУ, а під ними – МУ. 

Вочевидь, перед нами закінчення слів [ра]бу ‘рабу’ та [ñâîå]ìó ‘своєму’. Втім, в 
останньому варіанті не виключена реконструкція слів як прикметників „гріш-
ному” або „убогому”.

Датування. За формою написання літери б з петлею з двома заломами 
графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІІ – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1838 (табл. СVІІІ, 2)
На фресці прокреслений шестикінечний хрест, що складається зі що-

гли, перекладини та символічної таблички над головою Ісуса Христа. Основа 
щогли спирається на горизонтальну лінію, яка, вочевидь, символізує Голгофу.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окресле-
ний в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1839 (табл. СVІІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису практично повністю закри-

та олійною фарбою, вдається ідентифікувати лише літери О, вірогідну И та У.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесе-

ний до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.; якщо ідентифікація літери и правильна, 
то за формою її написання з нахиленою перекладиною нижня хронологічна 
межа може бути окреслена другою чвертю XIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1840 (табл. СVІІІ, 4)
На невеликій розчищеній від олійної фарби ділянці простежуються лі-

тери ІЕ.
Датування. За формою написання е у вигляді дзеркальної трійки та за 

формою прорізів графіті датується кінцем XVI – кінцем XVII ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1841 (табл. СІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису повністю закрита олійною 

фарбою, під якою можемо простежити горизонтальне титло, склад ПО та дві 
щогли третьої літери. Збережені складові дозволяють реконструювати наявний 
текст як [Г(оспод)и] по[моzи] ‘Господи, поможи’.

Датування. Структура текстової формули дозволяє датувати графіті в 
межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1842 (табл. СІХ, 2)
Фреска повністю закрита олійною фарбою, проте можемо встановити, 

що запис містить у верхньому рядку особове ім’я автора Marсi[n] ‘Мартін’, 
в середньому – родове, вірогідно, зважаючи на відстань між літерами o та s, 
Wo[lyn]ski ‘Волінський’. Складові нижнього рядка не підлягають впеневній 
ідентифікації, ймовірно, це початок запису року A[nno] D[omini].

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах 
останньої чверті XVI – кінця XVII ст.
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Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1843 (табл. СІХ, 3)
Стародавній тиньк повністю закритий олійною фарбою. Проте можемо 

встановити, що текст верхнього рядка напису містив особове ім’я автора Sta[n]
islaw ‘Станіслав’, а нижнього – родове [В]zow[s]ky ‘Бзовський’, за яким просте-
жується вертикальна риска, вочевидь, початок дати 1…

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 
окреслений в межах останньої чверті XVI – кінця XVII ст.; відповідно до 
контекст ного аналізу, верхня хронологічна межа появи графіті може бути об-
межена 1637 р., тобто, роком смерті автора запису.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1844 (табл. СІХ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису не розчищена від олій-

ної фарби, проте можемо простежити літери імені Basyli, що є полонізованою 
формою імені Василь.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване 
останньою чвертю XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1845 (табл. СІХ, 5)
Верхній рядок запису обчислення кількості проведених поминальних 

служб становить текстова частина з літер МА та сімнадцять видимих вертикальних 
засічок рахункової. В середньому рядку збереглось сім засічок, у нижньому – шість.

Датування. За формою написання літери а з видовженою спинкою 
графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1846 (табл. СХ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб закрита олійною фарбою, видимі фрагменти нагадують спинку лі-
тери А та Z-подібну Z. За контекстом першу повністю втрачену літеру варто 
реконструювати як Л. Від рахункової частини простежуються двадцять три 
вертикальні засічки.

Датування. Оскільки особливості розташування та манера виконання 
запису подібна до № 1845, з великою долею вірогідності можемо визначити їх 
приналежність одному авторові; відтак, графіті може бути датоване в межах 
другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1847 (табл. СХ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб. У верхньому рядку простежується п’ятнадцять вертикальних засі-
чок, у нижньому – сім.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвер-
тю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1848 (табл. СХІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежуються лише окремі складові трирядкового запису обчис-
лення кількості проведених поминальних служб: п’ять вертикальних засічок у 
верхньому рядку, п’ять – в середньому, три – в нижньому.
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Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається 
другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1849 (табл. СХІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що складається з тридцять одної вертикальної засічки, які прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 
чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1850 (табл. СХІ, 3)
На фресці простежуються рахункова частина запису обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб в складі тридцяти чотирьох вертикаль-
них засічок, які прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 
бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1851 (табл. СХІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби. Втім, за наявними фрагментами можемо встановити, 
що автор зобразив голову людини: чітко простежуються контури шиї та обличчя.

Датування. За формою прорізів, частково розчищених від шпаклівки, 
час появи графіті може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 1852 (табл. СХІІ, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений вибоями та по-

дряпинами, за збереженими фрагментами можемо встановити, що він складав-
ся з кола, під яким була прокреслена фігура близької до трикутника форми. 
Найвірогідніше розглядати його як схематичне зображення погруддя людини, 
адже воно нагадує попереднє графіті.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою 
чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 1853 (табл. СХІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

слабо розчищена від олійної фарби. У верхньому рядку можемо ідентифікува-
ти літеру П, у нижньому – С, Г та А.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 
ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1854 (табл. СХІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений численними дріб-

ними вибоями, а його нижня частина знищена обвалом тиньку. Фігура склада-
ється з прокресленого подвійною рискою неправильної форми півкола. В його 
правій середній частині простежуються фрагменти чотирьох літер, з них впев-
нено можемо ідентифікувати лише дві перші ХР, а дві наступні, сильніше по-
шкоджені, можуть бути визначені як Х та частина щогли Р. В середній частині 
кілька ліній утворюють зображення ока з округлою зіницею.
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Датування. За формою написання прямолінійної р з округлою петлею 
та х з двома верхніми засічками графіті датується в межах другої чверті ХІ – по-
чатку XIV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею вар-
то визнати третю чверть ХІІ ст. відповідно до типовості поширення форм х.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1854а (табл. СХІІІ, 1)
Неподалік від „ока” попереднього малюнка простежується літера В.
Датування. За формою написання в з переломом, петлі якої не торкаються 

щогли графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.; при цьому більш 
вірогідною верхньою хронологічною межею варто визнати першу чверть XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1855 (табл. СХІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, простежуються сім вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 

бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1856 (табл. СХІІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, 

місцями слабо розчищена від олійної фарби та шпаклівки. Втім, можемо вста-
новити, що дворядковий напис складався з п’яти знаків, розташованих у два 
рядки. На початку верхнього читається В, на деякій відстані – АІ. У нижньому 
прокреслений склад ДЕ.

Датування. За формою написання дзеркальної а, в з переломом, петлі 
якої не торкаються щогли, д з пласким верхом та на трикутних ніжках графіті 
датується в межах другої чверті ХІІ – останньої чверті XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1857 (табл. СХІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування обведеного прямокутною рамкою 

чотирирядкового напису сильно пошкоджена, з-поміж його складових іденти-
фікуються лише окремі літери:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст може бути представлений наступним чином:

[Г](оспод)и помо[zи] [р]а[бу] сво[ему]…
Господи, поможи рабу своєму …

Датування. За формою написання л з довгими нижніми засічками гра-
фіті датується в межах другої чверті ХІ – початку XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1858 (табл. СХІV, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, 

простежуються лише літера Ъ та, на деякій відстані, Ж.
Датування. За формою зіркоподібної ж, виконаної у три змахи, графі-

ті датується в межах другої чверті ХІ – останньої чверті ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 1859 (табл. СХІV, 3)
На фресці простежується невеликий малюнок простого чотириконеч-

ного хреста та трьох вертикальних засічок за ним. Всі складові знаходяться між 
двома горизонтальними лініями. Дещо нижче тим же автором виконаний біль-
ший за розмірами простий чотириконечний хрест.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 
ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1860 (табл. СХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

місцями слабо розчищена від пізньої олійної фарби, тому виконані скорописом 
складові напису не можуть бути впевнено ідентифіковані. Лише наприкінці ряд-
ка можемо припустити наявність словосполучення [бы]л(ъ) ту(тъ) ‘був тут’.

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-
зволяють датувати графіті кінцем ХVІ – кінцем XVIІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1861 (табл. СХV, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, від якої збереглось десять вертикальних засічок, що прокреслюва-
лись вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 
бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Комплекс з восьми записів обрахунку кількості проведених поминальних служб, 
що включає графіті від № 1862 по № 1869. Особливості розташування записів та ма-
нера їх виконання, незважаючи на певні відмінності у формі літер, дозволяють встано-
вити, що вони виконувались у відносно короткий проміжок часу однією людиною.

Графіті № 1862 (табл. СХV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб сильно пошкоджена, тому від текстової частини 
збереглись лише літери ПО, які складають верхній рядок. Над нею прокреслена 
фігура у вигляді трикутника, її зв’язок з написом не встановлений. У нижньому 
рядку простежуються дев’ять вертикальних засічок рахункової частини.

Графіті № 1863 (табл. СХVІ, 1)
Від рахункової частини, що становить верхній рядок, збереглось дванадцять 

вертикальних засічок. В нижньому простежуються літери ПА текстової частини.

Графіті № 1864 (табл. СХVІ, 2)
Верхній рядок запису обчислення кількості поминальних служб скла-

дається з літер МІХА, середній містить шістнадцять видимих вертикальних за-
січок рахункової, нижній – одинадцять засічок.

Графіті № 1865 (табл. СХVІ, 3)
Верхній рядок запису складається з літер МА текстової частини, ниж-

ній – п’яти видимих вертикальних засічок.

Графіті № 1866 (табл. СХVІІ, 1)
У верхньому рядку прокреслені під горизонтальним титлом літери ІW 

текстової частини запису лічби, в середньому простежуються чотирнадцять ви-
димих вертикальних засічок, у нижньому – сімнадцять.
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Графіті № 1867 (табл. СХVІІ, 2)
Запис обчислення кількості поминальних служб містить літери АН у 

верхньому рядку, в нижньому – дванадцять видимих вертикальних засічок.

Графіті № 1868 (табл. СХVІІ, 3)
У верхньому рядку простежуються літери КА текстової частини, у ниж-

ньому – вісімнадцять вертикальних засічок.

Графіті № 1869 (табл. СХVІІ, 4)
Верхній рядок запису обчислення кількості проведених поминальних 

служб становлять прокреслені під горизонтальним титлом літери ІW текстової 
частини, нижній – двадцять п’ять вертикальних засічок рахункової.

Датування. За формою написання а з пласким верхом (№ 1863), округлою 
петлею (№ 1864), видовженою спинкою (№ 1867, № 1868), п з виступом зверху (№ 
1863) та W-подібної w (№ 1866, № 1869) комплекс може бути датований в межах 
кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 1870 (табл. СХVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежуються лише сім вертикальних засічок, причому дві останні 
змикаються основами, набуваючи вигляду літери „V”.

Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 
бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1871 (табл. СХVІІІ, 2)
На невеликих ділянках стародавнього тиньку, розчищених від олійної 

фарби, простежуються літери М та, вірогідно, Е.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1872 (табл. СХVІІІ, 3)
Стародавній тиньк в місці розташування виконаного скорописом на-

пису слабо розчищений від олійної фарби, відтак впевнено ідентифікувати мо-
жемо лише літеру Р наприкінці рядка.

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-
зволяє датувати графіті кінцем ХVІ – кінцем XVІI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1873 (табл. СХІХ, 1)
На невеликій ділянці стіни, розчищеній від олійної фарби, простежу-

ється велика літера А з розімкнутими петлею та спинкою, на деякій відстані 
менші за розмірами кожна під дугоподібним титлом СХ, а під ними – ЛА.

Датування. За формою написання літери а з округлою петлею, х зі 
зменшеним верхом та широким низом графіті датується в межах останньої 
чверті ХІІ – кінця ХV ст.; при цьому за типовістю написання а вірогідною верх-
ньою хронологічною межею варто визнати кінець ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1874 (табл. СХІХ, 2)
На фресці простежують літери ТА.
Датування. За формою написання літери а з округлою петлею та т без 

бічних засічок графіті датується в межах другої чверті ХІІ – кінця ХV ст.; при 



78

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

цьому за типовістю написання а вірогідною верхньою хронологічною межею 
варто визнати кінець ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1875 (табл. СХІХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежуються дев’ятнадцять вертикальних засічок, які прокреслю-
вались вгору від довгої горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 
бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

І.14. Шиферна плита декоративного фриза 
         над синтроном (панно № 1*)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня 

стародавньої плити вкрита дрібними вибоями, місцями затерта, що ускладнює іден-
тифікацію її складових. Тут виявлено дев’ять графіті (табл. ІІ, 2), причому № 1876-
1881 виконані на шифері, а №№ 1882-1884 – на склі мозаїчних вставок. Записи № 
1876, № 1877 та № 1884 досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1876 (табл. СХХІ, 1)
Рельєф прорізів напису незначний, проте в цілому майже всі його 

складові добре простежуються: Alexander Kope[c] ‘Олександр Копець’.
Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 

бути віднесений до останньої чверті ХVІ – кінця XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1877 (табл. СХХІ, 2)
Поверхня шиферної плити в місці розташування напису пошкоджена 

дрібними вибоями та відколами, рельєф прорізів незначний. Більш вірогідно 
реконструювати текст як Andr[zej] Bar[s]ky ‘Андрій Барський’.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване 
останньою чвертю ХVІ – кінцем XVII ст.; зважаючи те, що можливий автор на-
пису помер 1611-го р., цю дату варто визнати верхньою хронологічною межею 
виконання графіті.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1878 (табл. СХХІ, 3)
На поверхні шиферної плити простежується літера М.
Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів на пли-

тах декоративного панно над синтроном час появи графіті може бути віднесе-
ний до кінця ХVІ – кінця XVII ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1879 (табл. СХХІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб в складі дванадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час виконання графіті може 

бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

* Тут і далі нумерація панно подається за Є. Архіповою: Архипова 2008, с. 63, рис. 33.
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Графіті № 1880 (табл. СХХІІ, 2)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. с. 61, XLI].
Складений за повною формулою запис обчислення кількості прове-

дених поминальних служб складається з малюнку хреста, літер ЕР текстової 
частини та сімнадцяти вертикальних засічок рахункової, що прокреслювались 
вниз від довгої горизонтальної лінії.

Датування. За формою написання прямолінійної р з петлею кутом до-
низу, а також за часом побутування подібних написів графіті датується в межах 
середини ХІІІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1881 (табл. СХХІІ, 3)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. с. 61, XL].
Трохи нижче тим же автором прокреслений також складений за по-

вною формулою запис обчислення кількості проведених поминальних служб, 
що містить малюнок хреста, літери ИОА текстової частини та двадцять вер-
тикальних засічок рахункової, що прокреслювались вниз від довгої горизон-
тальної лінії.

Датування. Оскільки № 1881 та № 1880 виконані одним автором, гра-
фіті датується серединою ХІІІ – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1882 (табл. СХХІІІ, 1)
На смальтовій вставці прокреслений малюнок хреста та дві вертикальні 

засічки за ним.
Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в 

межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1883 (табл. СХХІІІ, 2)
На смальтовій вставці прокреслена фігура, що має вигляд непра-

вильної форми ромба, розділеного вертикальною рискою. Можливо, перед 
нами спроба накреслити гербову фігуру князів Ружинських (див. коментар 
до № 1884).

Датування. Зважаючи на час побутування написів у Софійському соборі 
графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XVІІ ст.; за умови правильної 
ідентифікації малюнка як гербової фігури князів Ружинських нижня хроноло-
гічна межа його виконання має бути обмежена кінцем XVI ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1884 (табл. СХХІІІ, 3)
Трохи вище за попередній малюнок на іншій смальтовій вставці про-

креслений подібний знак, а над ним дворядковий напис Федор(ъ) Ружинск[и]
(и) ‘Федір Ружинський’. У нижній частині скляної вставки прокреслений малю-
нок, який нагадує герб князів Ружинських у вигляді подвійної перехрещеної 
стріли [Однороженко 2008, с. 151-154].

Датування. Скорописні форми написання літер притаманні для XVІІ ст., 
контекстний аналіз дозволяє обмежити верхню хронологічну межу появи графіті 
1620 р., тобто, роком смерті автора.

Категорія: пам’ятний напис.
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І.15. Мармуровий карниз над декоративним
        фризом над синтроном
Блок мармурового карниза знаходиться на північній стороні апсиди над панно 

№ 1 (табл. ІІ, 1; табл. 120). Його поверхня пофарбована коричневою фарбою, місцями 
закрита шматками цементного розчину, яким закріплювався карниз у пізніший час. 
На торці виявлено одне графіті № 2030 (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2030 (табл. СХХІV)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. с. 67, XLI].
На торці карниза під шаром фарби простежуються літери О, неясні фраг-

менти за нею, МИТЬ, на деякій відстані – ТОРАВ, далі знаходиться вибоїна, що 
знищила два знаки, наприкінці – Л. Реконструкція тексту ускладнена.

Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють датувати 
графіті кінцем ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

І.16. Мармурова плита декоративного фриза 
        над синтроном (панно № 3)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня 

плити вкрита дрібними вибоями, місцями затерта, має тріщини. На досліджуваній 
ділянці виявлено двадцять п’ять графіті, які одержали номери від 1885-го по 1905-й, в 
тому числі № 1887а, № 1893а, № 1901а та № 1903а (табл. ІІ, 2). Записи №№ 1886-
1888, 1890, 1891, 1895-1901, 1903-1904 досліджувались спільно з Н. Сінкевич. Окрім 
того, на поверхні плити помітні ще кілька подряпин, зовні схожих на графіті, однак 
в їх ідентифікації саме як написів, а не механічних подряпин, є певні сумніви, тому 
до корпусу вони не включені.

Графіті № 1885 (табл. СХХV, 1)
Поверхня плити в місці розташування напису затерта, що ускладнює 

ідентифікацію його складових:

Текст може бути представлений наступним чином:
Былъ тутъ Іо[а]нъ К. року АХМА.

Був тут Іоанн К. року 1641-го.
Звертає на себе увагу виконання запису року великими літерами та справа 

наліво. Особливості виконання напису, різні форми виконання літер та застосуван-
ня монограм (тъ, ро) дозволяють вбачати у авторові вправного писця.

Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1641 р., ско-
рописні форми написання літер не суперечать датуванню графіті початком 
40-х рр. XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1886 (табл. СХХV, 2)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. с. 62-63, XL].
Поверхня плити в місці розташування напису збереглась доволі добре, 

всі його складові чітко читаються:
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З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним 
чином:

Byl tu Mikolay Wessel an(no) Do(mini) 1585.
Був тут Микола Вессель року Божого 1585.

Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1585 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1887 (табл. СХХVI, 1)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 167, XLI].
Збереженість обведеного рамкою напису дуже добра, всі його складові 

впевнено читаються:

Текст напису виглядає наступним чином:
Maximilian Naringer aus Steyer. 1584 Ja(h)r.

Максиміліан Нарінгер зі Стеєра. 1584 рік.
Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1584 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1887а (табл. СХХVI, 1)
В кінці попереднього напису між верхнім та нижнім рядками прокрес-

лене кириличне року ‘року’, яке варто розглядати як приписку до основного 
латиничного запису Максиміліана.

Датування. Відповідно до хронології комплексу записів у центральній 
апсиді графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1888 (табл. СХХVІ, 2)
Поверхня мармурової плити в місці розташування напису затерта, по-

верх його складових виконано № 1889, який знищив значну їх кількість:

Зважаючи на суттєві втрати реконструкція повного тексту ускладнена, 
впевнено можемо відмітити наявність тут особового імені Іan ‘Ян’.

Датування. За хронологією побутування комплексу записів декоратв-
ного фриза над синтроном графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою 
чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1889 (табл. СХХVIІ, 1)
На поверхні мармурової плити доволі глибоко прорізаний напис 

Микола Шибhка АХНИ ‘Микола Шибека 1658’.
Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1658 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1890 (табл. СХХVIІ, 2)
Незважаючи на низький рельєф прорізів, на поверхні плити чітко чи-

тається напис Jan Lozynasky ‘Ян Лозінаський’. В нижньому рядку прокреслена 
літера, схожа на кириличну л. Зважаючи на структуру написів на мармурових 
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плитах декоративного фриза над синтроном, її варто розглядати як А без пере-
мички, що є скороченням слова a(nno) ‘рік’.

Датування. Відповідно до хронології комплексу записів в центральній 
апсиді час появи графіті може бути віднесений до останньої чверті ХVІ – тре-
тьої чверті XVІІ ст.; відповідно до особливостей скорочення слова anno у вигляді 
лише першої літери час появи запису може бути віднесений до 10-20-х рр. XVII 
ст., адже саме так воно скорочувалось у прямо датованих написах комплексу.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1891 (табл. СХХVIІІ, 1)
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено просте-

жуються. Як і більшість латиничних записів XVI – XVII ст. текст містить особове 
та родове імена автора: Andrzeі Вzolczek Lewickі ‘Андрій Бзольчек-Левицький’.

Датування. Відповідно до хронології комплексу записів в центральній 
апсиді графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1892 (табл. СХХVIІІ, 2)
На поверхні плити простежуються розташовані у стовпчик вісім гори-

зонтальних засічок. В цілому вони нагадують запис обчислення кількості про-
ведених поминальних служб, проте знаходяться на одній з мармурових плит 
декоративного фриза над синтроном, комплекс графіті якого почав складатись 
з останньої чверті ХVI ст. Втім, ця мармурова плита знаходиться поруч із ши-
ферною плитою (панно № 1), де виконано традиційні записи лічби, тож іден-
тифікація нашого графіті як підрахунку кількості проведених поминальних 
відправ цілком допустима.

Датування. За типологічним методом час можливої появи графіті може 
бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1893 (табл. СХХVIІІ, 3)
Напис складається з двох рядків. У верхньому читаються літери МИХ, 

причому дві останні виконані у вигляді лігатури – правою щоглою для и слугує 
скісна х. У нижньому прокреслене ім’я Иван(ъ) ‘Іван’ з виносним надрядковим 
н. Зважаючи на структуру пам’ятних написів, більш вірогідним буде відновлен-
ня повної формули першого слова як Мих(аиловичь) ‘Михайлович’.

Датування. Згідно хронології комплексу записів в центральній апсиді 
графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1893а (табл. СХХVIІІ, 3)
По складовим нижнього рядка попереднього напису прокреслена пен-

таграма та п’ять вертикальних засічок біля неї.
Датування. Зважаючи на те, що малюнок прокреслений по № 1893, 

графіті варто датувати останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 1894 (табл. СХХІХ, 1)
На поверхні плити простежується літера W, від середини якої підніма-

ється вертикальна риска, що слугує щоглою літері А. Ліворуч вона з’єднана з 
літерою И (через горизонтальну перемичку вона може бути ідентифікована 
також як Н), праворуч – з Н (оскільки перемичка доволі високо піднята, літера 
може бути також прочитана як П). Найвірогідніше, на нашу думку, розглядати 
запис як монограму Иwан(ъ) ‘Іоан’.
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Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів на пли-
тах декоративного панно над синтроном графіті найвірогідніше датувати в 
межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1895 (табл. СХХІХ, 2)
Незважаючи на низький рельєф прорізів, на поверхні мармурової пли-

ти чітко читається напис Mikolay Marszewky ‘Микола Маршевський’.
Датування. Відповідно до хронології комплексу записів у центральній 

апсиді графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1896 (табл. СХХХ, 1)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 167, XLI].
Напис складається з двох добре видимих літер DW.
Датування. Відповідно до часу побутування комплексу записів у централь-

ній апсиді графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1897 (табл. СХХХ, 2)
На поверхні мармурової плити простежуються літери SD.
Датування. Зважаючи на хронологію комплексу записів у центральній 

апсиді графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1898 (табл. СХХХ, 3)
Як і в двох попередніх випадках, запис складається лише з двох літер CY.
Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів на пли-

тах декоративного панно над синтроном графіті найвірогідніше датувати в 
межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1899 (табл. СХХХ, 4)
Поверхня плити в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями, подряпинами, пізнішими записами, місцями затерта, особливо на-
прикінці нижнього рядка:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Byl tu Kristow Szymo[n] Okolszki y Sztaniszlaw … roku 1589.
Був тут Христофор-Симон Окольський та Станіслав … року 1589-го.
Доволі цікаво, що автор всюди замість літери s вживає сполучення літер sz.
Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1589 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1900 (табл. СХХХІ, 1)
На поверхні плити впевнено читається родове ім’я автора – Boguslawsky 

‘Богуславський’, причому три передостанні літери wsk написані у вигляді лігатури.
Датування. Відповідно до часу побутування комплексу записів на пли-

тах декоративного панно в центральній апсиді Софії Київської графіті варто 
датувати останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 1901 (табл. СХХХІ, 2)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 167-168, XLІI].
По мармуровій плиті видряпаний напис Anno 1594 ‘року 1594-го’.
Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1594 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1901а (табл. СХХХІ, 2)
Як і у випадку з написом № 1887, над латиничним текстом кимсь допи-

сане кириличне ðîêó ‘року’.
Датування. Відповідно до хронології комплексу записів у центральній 

апсиді та особливостями розташування графіті датується кінцем ХVІ – третьою 
чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1902 (табл. СХХХІ, 3)
На поверхні мармурової плити доволі впевненою рукою видряпаний 

напис Карп(ъ) Дубина АХНЕ ‘Карпо Дубина 1655’.
Датування. В тексті вказаний прямий час виконання – 1655 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1903 (табл. СХХХІІ, 1)
Поверхня плити в місці розташування напису сильно затерта, просте-

жується лише велика заголовна А, за нею щогли іншої літери, далі читаються 
SZ, а на деякій відстані – S.

Датування. Відповідно до хронології побутування комплексу записів 
на плитах декоративного панно в центральній апсиді Софії Київської графіті 
датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1903а (табл. СХХХІІ, 1)
Праворуч від попереднього запису простежується інший: 

Константи(нъ) Л ‘Костянтин Л’.
Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів на пли-

тах декоративного панно над синтроном графіті найвірогідніше датувати в 
межах кінця ХVІ – кінця XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1904 (табл. СХХХІІ, 2)
Поверхня мармурової плити в місці розташування напису сильно за-

терта. На початку рядка можемо розібрати фразу Byl tu Ia[n] ‘Був тут Ян’, 
далі простежується заголовна К (вочевидь, початок родового імені Яна), на 
деякій відстані OY, далі йдуть нерозбірливі фрагменти кількох літер, напри-
кінці читаються PAC.

Датування. Відповідно до часу існування комплексу записів на плитах 
декоративного панно над синтроном Софії Київської графіті датується остан-
ньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1905 (табл. СХХХІІ, 3)
Запис сильно затертий, з-поміж його складових можемо ідентифікувати 

лише літери ST. Загальний вигляд наявних складових дозволяє припустити, 
що напис містив особове та родове ім’я автора. Втім, повної впевненості в інтер-
претації напису як пам’ятного ми не маємо.

Датування. За часом побутування комплексу написів на плитах де-
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коративного панно над синтроном графіті варто датувати останньою чвертю 
ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.17. Мармурова плита декоративного фриза
         над синтроном (панно № 5)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня пли-

ти вкрита дрібними вибоями, затерта в місці розташування графіті, яких тут ви-
явлено три. Вони одержали номери від 1906-го по 1908-й (табл. ІІ, 2). Написи № 1906 
та № 1908 досліджувались спільно з Н. Сінкевич. Особливості розташування записів 
вказують, що спочатку був прокреслений запис № 1906, а потім, вище та нижче за 
нього – № 1907 та № 1908.

Графіті № 1906 (табл. СХХХІІІ, 1)
Центральний напис зберігся доволі добре, його складові впевнено чита-

ються як Alexander Jelowicky a(nno) 1625 ‘Олександр Єловицький року 1625-го’.
Датування. В тексті прямо вказаний прямий час виконання – 1625 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1907 (табл. СХХХІІІ, 2)
Нижче розташований виконаний голкою кириличний напис, рельєф 

прорізів якого через затертість майже зведений нанівець, а більшість складових 
збереглась фрагментарно:

Найвірогідніше реконструювати текст наступним чином:
Е(ро)монах(ъ) [С]имо[н](ъ).

Ієромонах Симон.
Датування. Скорописні форми написання літер та особливості розта-

шування дозволяють датувати графіті в межах другої – третьої чверті XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1908 (табл. СХХХІІІ, 3)
Напис виконаний доволі великими літерами, він впевнено читається як 

Jan z Lys ‘Ян з Лис’.
Датування. Особливості розташування та хронологія побутування 

комплексу записів на плитах декоративного панно над синтроном дозволяють 
датувати графіті другою – третьою чвертю XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.18. Мармурова плита декоративного фриза
         над синтроном (панно № 7)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Стан збере-

ження поверхні плити відносно добрий, незважаючи на затертість та невеликі вибої. 
Тут виявлено шість графіті, які одержали номери від 1909-го по 1914-й (табл. ІІ, 2). 
Записи № 1909, № 1910 та №№ 1912-1914 досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1909 (табл. СХХХІV, 1)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 168, табл. XLIV].
Збереженість обведеного прямокутною рамкою напису дуже добра, всі 

його складові впевнено читаються:
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Текст виглядає наступним чином:
Rok(u) 1623. Zmiłаszczi się Maryany Zawiszi.
Року 1623. Змилуйся {над душею} Маріанни Завіші.

Впадає у вічі, що автор спочатку прокреслив рамку, а потім почав вписува-
ти до неї текст великими літерами, в результаті змушений був скорочувати текст.

Датування. Автор прямо вказав час виконання напису – 1623 р.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1910 (табл. СХХХІV, 2)
Збереженість напису доволі добра, він впевнено читається як Wasyly 

Komоnnycki а(nno) 1620 ‘Василь Комонницький року 1620-го’.
Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1620 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1911 (табл. СХХХІV, 3)
На поверхні плити простежується сіткоподібна фігура, яка складається 

з двох горизонтальних та шести вертикальних рисок.
Датування. За часом побутування комплексу написів на плитах деко-

ративного панно над синтроном графіті варто датувати останньою чвертю ХVІ 
– третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1912 (табл. СХХХV, 1)
Напис виконаний доволі ретельно, він впевнено читається як Samuel 

Baka ‘Самуїл Бака’.
Датування. Відповідно до часу існування комплексу написів на плитах 

декоративного панно в центральній апсиді графіті може датуватись в межах 
останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1913 (табл. СХХХV, 2)
Під попереднім написом прокреслений інший, що частково заходить 

на № 1912. Всі складові запису збереглись добре, текст читається як Anton Pilka 
‘Антон Пілка’.

Датування. За часом побутування комплексу написів на плитах деко-
ративного фриза графіті варто датувати останньою чвертю ХVІ – третьою чвер-
тю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1914 (табл. СХХХV, 3)
По запису № 1909 прокреслений інший, який складається лише з одно-

го особистого імені автора Jan ‘Ян’.
Датування. Оскільки напис виконаний по № 1909, що має пряму вказівку 

дати виконання (1623 р.), графіті датується другою – третьою чвертю XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.
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І.19. Мармурова плита декоративного фриза
        над синтроном (панно № 9)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня 

стародавньої плити збереглась доволі добре, хоча місцями наявні дрібні вибої та по-
тертості. На досліджуваній ділянці наявні два графіті, № 1915 та № 1916 (табл. ІІ, 
2). Напис № 1915 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1915 (табл. СХХХVІ, 1)
Збереженість напису добра, всі його складові впевнено читаються:

Текст виглядає наступним чином:
Bil tu Kristof Zamoisky ro{ku}…

Був тут Христофор Замойський року…
Напис залишився незавершеним, на що вказує рівна поверхня плити за 

та під літерами нижнього рядка.
Датування. Відповідно до часу існування комплексу написів на плитах 

декоративного панно в центральній апсиді графіті може датуватись в межах 
останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1916 (табл. СХХХVІ, 2)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. 62, табл. XLI].
Рельєф прорізів незначний, проте всі складові напису можуть бути 

ідентифіковані:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Пом#ни Г(оспо)ди Василі#.

Помяни, Господи, Василя.
Датування. Відповідно до хронології комплексу записів в центральній 

апсиді графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

І.20. Мармурова плита декоративного фриза
         над синтроном (панно № 11)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Стан збере-

ження поверхні плити доволі добрий. Тут виявлено сім графіті, яким надано номери 
від 1917-го по 1923-й (табл. ІІ, 2). Написи №№ 1917-1920 та № 1922 досліджувались 
спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1917 (табл. СХХХVІІ, 1)
На поверхні мармурової плити доволі чітко читається напис Mikolay 

Weresczinsky ‘Микола Верещинський’.
Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів на плитах 

декоративного панно над синтроном графіті варто датувати в межах останньої 
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чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.; зважаючи на ідентифікацію особи автора 
запису найвірогідніше віднести час його виконання до останньої чверті XVI ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1918 (табл. СХХХVІІ, 2)
Напис прорізаний доволі глибоко, він впевнено читається. У верхньому ряд-

ку прокреслені особове та родове імена автора Ian Zlotopolsky ‘Ян Злотопольський’, у 
нижньому – дата виконання 1601 13 january ‘1601-го р. 13 січня’.

Датування. В тексті вказана дата виконання графіті – 13 січня 1601 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1919 (табл. СХХХVІІ, 3)
Напис виконаний доволі впевненою рукою, його складові добре чи-

таються. У верхньому рядку текст містить особове та родове імена автора 
Alexander Mostosz ‘Олександр Мостош’, у нижньому – час виконання запису 
anno 1630 ‘року 1630-го’.

Датування. В тексті прямо зазначено рік виконання графіті – 1630 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1920 (табл. СХХХVІІ, 4)
На поверхні мармурової плити простежується монограма, утворена лі-

терами A, P, L (може бути також прочитана як І або Т), O, K та O. Праворуч від 
неї простежуються кілька вертикальних рисок, а трохи нижче – літери ANDR, 
які, найвірогідніше, є скороченням імені Andr(zej) ‘Андрій’.

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-
коративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1921 (табл. СХХХVІІІ, 1)
Рельєф прорізів дуже низький, однак всі складові напису чітко читаються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Помени Г(оспод)и раба своего Сергі#.

Пом’яни, Господи, раба свого Сергія.
Датування. Відповідно до хронології комплексу написів в центральній ап-

сиді графіті датується в межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1922 (табл. СХХХVІІІ, 2)
Складові напису мають низький рельєф, однак в цілому можуть бути 

прочитані як слово anno ‘року’.
Датування. Відповідно до часу побутування комплексу написів на пли-

тах декоративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої 
чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1923 (табл. СХХХVІІІ, 3)
На поверхні плити виконана монограма, зміст якої наразі не встановлений.
Датування. Відповідно до часу складання комплексу написів на плитах 

декоративного панно в центральній апсиди графіті датується в межах остан-
ньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: емблеми.
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І.21. Мармурова плита декоративного фриза
         над синтроном (панно № 13)
Знаходиться на північній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). На поверхні 

плити спостерігаються численні подряпини, місцями вона сильно затерта. На до-
сліджуваній ділянці виявлено три графіті, які одержали номери від 1924-го по 1926-й 
(табл. ІІ, 2). Всі три написи досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1924 (табл. СХХХІХ, 1)
Напис виконано доволі ретельно, всі його складові впевнено ідентифі-

куються як фраза Bil tu Woycech Nadolsky ‘Був тут Войцех Надольський’.
Датування. Відповідно до часу побутування комплексу написів на пли-

тах декоративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої 
чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1925 (табл. СХХХІХ, 2)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 167, табл. XL].
На поверхні мармурової плити прокреслена літера J.
Датування. Зважаючи на час виникнення та функціонування комплек-

су написів на плитах декоративного панно графіті варто датувати останньою 
чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1926 (табл. СХХХІХ, 3)
Поверхня плити в місці розташування напису пошкоджена подряпи-

нами, сильно затерта. На початку рядка можемо розібрати особове ім’я автора 
Joann ‘Іоанн’. Далі трохи більшими літерами виконне, вочевидь, друге особове 
ім’я автора Fedyr ‘Федір’.

Датування. З огляду на хронологію побутування комплексу написів 
на плитах декоративного панно центральної апсиди графіті датується в межах 
останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.22. Мармурова спинка крісла митрополита
Знаходиться в східній частині апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня мар-

мурової плити спинки сильно затерта, пошкоджена дрібними вибоями, місцями сла-
бо розчищена від пізнішого розчину. Тут виявлене одне графіті № 1927 (табл. ІІ, 2), 
яке досліджувалось спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1927 (табл. СХL)
Згадувалось В. Пуцком [Пуцко 1986, с. 84]; дослідник вважав напис гре-

комовним і хоча прямо про це не згадував, судячи з контексту, відносив час 
його появи до дати, близької до побудови Софії Київської (тобто, до ХІ ст.). 
Насправді це типовий для XVI – XVII ст. латиничний напис, що містить вказівку 
особового та родового імені автора. Перше читається доволі добре – Ian ‘Ян’, від 
другого залишились нерозбірливі фрагменти.

Датування. Зважаючи на час виникнення та функціонування комплек-
су написів на плитах декоративного панно графіті варто датувати останньою 
чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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І.23. Північний шиферний підлокітник 
         крісла митрополита
Знаходиться в східній частині апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня ши-

ферної плити затерта та вкрита численними дрібними вибоями. На її внутрішній 
стороні виявлено два графіті, № 1928 та № 1929.

Графіті № 1928 (табл. СХLІ, 1)
Збереженість напису погана, більшість його складових не простежують-

ся через пошкодження поверхні шиферної плити:

З відновленням втрачених фрагментів текст перших кількох рядків 
може бути реконструйований наступним чином:

Маи[а] 2 мес[#ц]а року АХНИ…
Травня 2-го місяця року 1658-го…

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання графіті – 1658 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1929 (табл. СХLІ, 2)
Поверхня плити в місці розташування напису значно пошкоджена, в 

результаті чого ідентифікуються лише окремі його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту неможлива, лише на початку 
третього рядка можемо встановити наявність імені Іоа[нъ] ‘Іоанн’.

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-
коративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.24. Мармурова плита декоративного фриза 
         над синтроном (панно № 18)
Знаходиться на південній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Стародавня 

поверхня плити сильно затерта. На досліджуваній ділянці виявлено два графіті, 
№ 1930 та № 1931 (табл. ІІ, 2). Запис № 1930 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.
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Графіті № 1930 (табл. СХLІІ, 1)
На поверхні стародавньої плити простежується традиційний латинич-

ний напис, що складається з особового та родового імені автора. Перше збе-
реглося дуже чітко – Mikolaj ‘Микола’, а від другого залишились початкова D, 
середні S та О, останні KY.

Датування. З огляду на хронологію побутування комплексу написів 
на плитах декоративного панно центральної апсиди графіті датується в межах 
останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1931 (табл. СХLІІ, 2)
Поверхня плити в місці розташування напису сильно затерта, проте 

більшість його складових відновно добре ідентифікуються:

В середньому рядку читається особисте ім’я та по-батькові автора запи-
су – Карпъ Федорович(ь) ‘Карпо Федорович’, від родового ж залишився лише 
початок Свищн, що ускладнює його реконструкцію. Не вдається встановити 
зв’язок з основним текстом літер у верхньому та нижньому рядках.

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-
коративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.25. Мармурова плита декоративного фриза 
         над синтроном (панно № 22)
Знаходиться на південній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Збереженість 

поверхні плити доволі добра, незважаючи на деяку затертість поверхні та невеликі ви-
бої. Тут виявлено п’ять графіті, яким надано номери від 1932-го по 1936-й (табл. ІІ, 2). 
Написи №№ 1932-1934 та № 1936 досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1932 (табл. СХLІІІ)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. 63, табл. XLI].
Напис виконаний доволі ретельно, всі його складові впевнено читаються:

ANNO 1590
MARTIN

BRONIOWSKI
Року 1590-го Мартін Броньовський.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання графіті – 1590 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1933 (табл. СХLІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису затерта, окрім того, пря-

мо по ньому прокреслені складові № 1932. Внаслідок цих факторів впевнено 
ідентифікувати літери складно. На початку рядка можемо реконструювати 
ім’я Simo[n] ‘Симон’, що дозволяє розглядати другу частину рядка як запис 
його родового імені.
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Датування. Оскільки напис № 1932 прорізаний по цьому графіті, час 
його появи має бути віднесений, зважаючи на хронологію комплексу написів 
на плитах декоративного фриза, до 80-х рр. XVI ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1934 (табл. СХLІV, 2)
Збереженість напису добра, всі його складові впевнено простежуються. Напис 

виконано доволі хаотично, впадає у вічі окреме виписування кожного з імен Петръ 
Карпъ Самуилъ ‘Петро, Карпо, Самуїл’, які згурповані навколо дати 1626 р.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання графіті – 1626 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1935 (табл. СХLІV, 3)
На поверхні мармурової плити читається особове ім’я автора запису 

Михалон(ъ) ‘Михалон’.
Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-

коративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1936 (табл. СХLІV, 4)
На плиті прокреслене слово Roku ‘року’ та три цифри дати 161… Рівна 

поверхня мармуру навколо запису вказує, що він залишився незавершеним.
Датування. Зважаючи на інформацію тексту графіті, його виконано у 

другому десятилітті XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

І.26. Мармурова плита декоративного фриза 
         над синтроном (панно № 24)
Знаходиться на південній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня 

стародавньої плити місцями сильно затерта, проте в цілому стан збереження її за-
довільний. На досліджуваній ділянці виявлено чотири графіті, яким надано номери від 
1937-го по 1940-й (табл. ІІ, 2). Напис № 1937 дослджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1937 (табл. СХLV, 1)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. 63, табл. XLI].
Збереженість напису відносно добра, незважаючи на затертість поверхні 

плити всі його складові впевнено читаються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ðî(êó) Á(î)æ(îãî) ÀÕÊÃ ì(åñÿ)öà àâ(ãó)ñòà Ä âòîðþ 

ïîìèëqè ïîìèëqè.
Року Божого 1623 місяця серпня 4-го вторю: помилуй, помилуй.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання графіті – 1623 р.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1938 (табл. СХLV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та затерта. 

Простежуються особове та родове імена автора Иван(ъ) Понович(ь) ‘Іван Понович’ 
та невиразні фрагменти інших слів наприкінці верхнього та в нижньому рядках.
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Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-
коративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1939 (табл. СХLV, 3)
Збереженість напису доволі добра, незважаючи на затертість, практично 

всі його складові впевнено простежуються. На поверхні плити впевнено читаються 
особове та по-батькові імена автора Роман(ъ) Ив[а]нович(ь) ‘Роман Іванович’.

Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів на пли-
тах декоративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої 
чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1940 (табл. СХLV, 4)
На поверхні мармурової плити простежуються великі літери А, яка 

не зберегла перемички, тому може бути визначена і як Л, Х та надрядкова Н. 
Найвірогідніше розглядати текст як запис року: 1650.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1650 р.
Категорія: пам’ятний напис.

І.27. Мармурова плита декоративного фриза 
         над синтроном (панно № 28)
Знаходиться на південній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Збереженість 

поверхні плити відносно добра, незважаючи на затертість. Тут було виявлено вісім 
графіті, що одержали номери від 1941-го по 1948-й (табл. ІІ, 2). Записи № 1941, № 
1942 та №№ 1945-1948 досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1941 (табл. СХLVІ, 1)
На поверхні мармурової плити прокреслене слово Anno ‘року’ та почат-

кова цифра дати – 1… Запис залишився незавершеним.
Датування. Зважаючи на час виникнення та функціонування комплек-

су написів на плитах декоративного панно графіті варто датувати останньою 
чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1942 (табл. СХLVІ, 2)
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено читають-

ся. На мармурі прокреслені особове та родове імена автора, а також рік вико-
нання: Simon Radomita 1589 ‘Симон Радоміта 1589-го’.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання – 1589 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1943 (табл. СХLVІІ, 1)
Незважаючи на затертість поверхні плити, напис читається доволі чіт-

ко: поп(ъ) Конон(ъ) ‘піп Конон’.
Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах декора-

тивного панно графіті датується останньою чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1944 (табл. СХLVІІ, 2)
Поверхня плити в місці розташування напису сильно затерта, однак в 

цілому за наявними фрагментами текст може бути прочитаний як особове ім’я 
автора Григорий ‘Григорій’.
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Датування. Зважаючи на час функціонування комплексу написів у 
центральній апсиді час появи графіті окреслюється в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1945 (табл. СХLVІІ, 3)
Рельєф прорізів доволі низький, проте збереженість складових напису до-

волі добра, він впевнено читається як À(íòîíèè) Ãðåê(îâè)÷(ü) ‘Антоній Грекович’.
Датування. Зважаючи на контекстний аналіз час появи графіті може 

бути окреслений 1610-1618 рр., коли Антоній Грекович був намісником уніат-
ського митрополита в Києві.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1946 (табл. СХLVІІ, 4)
Незважаючи на затертість поверхні мармурової плити, на ній чітко чи-

тається родове ім’я автора Аксакъ ‘Аксак’.
Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-

коративного панно над синтроном графіті датується останньою чвертю ХVІ – 
третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1947 (табл. СХLVІІІ, 1)
Поверхня плити в місці розташування напису пошкоджена, проте в ці-

лому можемо встановити, що він складається з особового та родового імен авто-
ра: Paulus Jasynuw[s]ky ‘Павло Ясинувський’.

Датування. Зважаючи на час виникнення та функціонування комплек-
су написів на плитах декоративного панно графіті варто датувати останньою 
чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1948 (табл. СХLVІІІ, 2)
Напис виконаний дрібним почерком, його складові сильно затерті. Тим 

не менше, в цілому його збереженість непогана, як і більшість латиничних на-
писів, він складається з особового та родового імен автора: Io[a]nis Buc[za]cky 
‘Іоанн Бучацький’.

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-
коративного панно в центральній апсиді графіті варто датувати останньою 
чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.28. Мармурова плита декоративного фриза 
         над синтроном (панно № 30)
Знаходиться на південній стороні апсиди (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня 

мармурової плити місцями сильно затерта, пошкоджена дрібними вибоями, у верх-
ній частині не розчищена від фарби. На досліджуваній ділянці виявлено вісім графі-
ті, що одержали номери від 1949-го по 1954-й (табл. ІІ, 2). Записи № 1949, № 1951 
та № 1954 досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1949 (табл. СХLІХ)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 168-169, табл. XLІІ; Корнієнко, Сінкевич 2009, с. 61-62, табл. XLI].
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено читаються:
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З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Di(e) 29 May {anno} D(o)m(ini) 1587, przed elekciey Krola. Racz dac Boze 

wiek slawic we wszey poboznosci і wyrwi z grzechu, smiluy się dla swoiey milosci. 
Adrian Marciniowski reką swą. М.

Дня 27 травня року Божого 1587, перед елекцією короля. Боже, зволь дати 
довіку славити в усій побожності і вирви з гріха, змилуйся заради своєї милості. Адріан 
Мартіновський рукою своєю. М.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання – 1587 р.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1950 (табл. СL, 1)
Поверхня мармурової плити в місці розташування напису сильно за-

терта, простежуються лише окремі літери. З-поміж них можемо відчитати 
фразу был(ъ) тут(ъ) ‘був тут’, що дозволяє інтерпретувати верхній рядок 
як позначення дати, а закінчення середнього та нижній – як вказівку особи 
автора запису.

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів на плитах де-
коративного панно над синтроном графіті датується в межах останньої чверті 
ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1951 (табл. СL, 2)
На поверхні мармурової плити простежується літера S. Під нею знахо-

диться кілька вертикальних рисок, що нагадують літери, однак повної впевне-
ності у такій інтерпретації немає.

Датування. Зважаючи на час виникнення та функціонування комплек-
су написів на плитах декоративного панно графіті варто датувати останньою 
чвертю ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1952 (табл. СL, 3)
Поверхня плити в місці розташування напису сильно затерта, од-

нак складові запису простежуються відносно добре, можемо відчитати літери 
ПАВЬВЬМ, можливо Х, ИВИ та, вірогідно, триногої форми Т.

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів центральної ап-
сиди графіті датується в межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.
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Графіті № 1953 (табл. СLІ, 1)
Мармурова плита в місці розташування напису сильно затерта. За збе-

реженими складовими у нижньому рядку може бути реконструйований запис 
року 1598, що дозволяє інтерпретувати верхній рядок як вказівку особового чи 
родового імені автора.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання – 1598 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1954 (табл. СLІ, 2)
Незважаючи на затертість поверхні плити, складові напису простежу-

ються відносно добре. Можемо встановити, що верхній рядок містить вказівку 
особового та родового імен автора – Hricaj Sowohula ‘Грицай Совогула’, нижній – 
зазначення дати виконання напису an(no) 1621 maj 31 ‘року 1621-го травня 31-го’.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання – 31 травня 1621 р.
Категорія: пам’ятний напис.

І.29. Мармурова плита престолу
Знаходиться на центрі головного вівтаря (табл. ІІ, 1; табл. 120). Поверхня 

мармурової плити вкрита дрібними вибоями, місцями сильно затерта. Тут ви-
явлено сім графіті, яким надано номери від 1955-го по 1961-й (табл. ІІ, 2). Запис № 
1958 досліджувався спільно з Н. Сінкевич. Окрім того, на поверхні плити помітні 
два написи, форма прорізів яких вказує на виконання у значно пізній час, ймовірно, 
у ХХ ст. Саме тому ці два графіті до корпусу не включені.

Графіті № 1955 (табл. СLІІ, 1)
На поверхні плити простежується малюнок чотириконечного хреста та 

літери ПРО.
Датування. Відповідно до хронології комплексу написів центральної ап-

сиди графіті датується в межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1956 (табл. СLІІ, 2)
По мармуровій плиті престолу прокреслена літера А.
Датування. Форма написання а з горизонтальною перемичкою дозво-

ляє датувати графіті в межах останньої чверті XVI – третьої чверті XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1957 (табл. СLІІ, 3)
Опубліковане В. Корнієнком та Н. Сінкевич [Корнієнко, Сінкевич 2009, 

с. 63, табл. XLI].
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено читаються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîì"íè Ã(îñïîä)è ì#.
Пом’яни, Господи, мене.

Датування. Зважаючи на час побутування комплексу написів у цен-
тральній апсиді графіті датується в межах останньої чверті ХVІ – третьої чвер-
ті XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1958 (табл. СLІІІ, 1)
На поверхні мармурової плити доволі чітко виконаний напис Mikołay 

Wołk ‘Микола Волк’.
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Датування. Зважаючи на час виникнення та функціонування комп-
лексу написів центральної апсиди графіті варто датувати останньою чвертю 
ХVІ – третьою чвертю XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1959 (табл. СLІІІ, 2)
Поверхня плити в місці розташування напису, особливо наприкінці 

рядка, сильно затерта:

Оскільки більшість складових кінця напису не збереглись, прочитанню 
підлягає лише початок – помани раба ‘пом’яни раба’

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів у центральній 
апсиді графіті датується в межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1960 (табл. СLІV, 1)
Мармурова плита в місці розташування напису затерта, частина його 

складових не простежується зовсім:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст виглядає наступ-
ним чином:

Паме[ни] Г(оспо)д[и] сво[его]…
Пом’яни Господи свого…

Датування. Відповідно до хронології комплексу написів центральної ап-
сиди графіті датується в межах останньої чверті ХVІ – третьої чверті XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1961 (табл. СLІV, 2)
Поверхня стародавньої плити сильно затерта, однак за наявними фраг-

ментами можемо відчитати перше слово як Семе[нъ] ‘Семен’, що дозволяє роз-
глядати друге слово як родове ім’я автора.

Датування. Згідно часу побутування комплексу написів центральної 
апсиди графіті варто датувати третьою чвертю ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.30. Фреска з образом 
        невідомої святої мучениці
Знаходиться в південно-західному куті віми на східній грані північної лопатки пер-

шого від вівтаря південного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Поверхня стародавнього тинь-
ку пошкоджена численними вибоями, подряпинами та тріщинами, на висоту приблизно 
1,46 м від рівня підлоги стародавня фреска втрачена. Під час досліджень С. Висоцького були 
опубліковані три графіті, які знаходяться на цій ділянці, № 49, № 54 та № 63; в процесі 
дослідження виділено ще десять графіті, яким надано номери 63а, 456, 1963-1969 (табл. ІІ, 
2). Запис № 456 досліджувався спільно з Н. Сінкевич, № 1968 – з Д. Гордієнком..

Графіті № 49 (табл. СLV, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 94, табл. XLVII; XLVIII, 2].
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено іден-

тифікуються:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Лh(та) ЅЈКF престави(с#) рабъ Б(ож)иі подь"къ Петр[ъ].
Літа 6729-го (1221 р.) приставився раб Божий подьяк Петро.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання графіті – 1221 р.; па-
леографія складових не суперечить датуванню запису першою чвертю ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 54 (табл. СLV, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 97-98, табл. XLVII; XLVIII, 2].
Збереженість напису відносно добра, його складові чітко простежуються:

У нижньому рядку праворуч помітні залишки якогось напису, форма 
прорізів літер якого подібна до основного. Однак в цьому місці тиньк пошко-
джений, внаслідок чого ідентифікуються лише дві літери П та О.

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст 
виглядає наступним чином:

М(h)с(#)ц# іюн# въ ВІ д(ь)нь прhста(ви)с# рабъ Б(ожи)и Іванъ. 
Місяця червня у 12-й день приставився раб Божий Іван.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. Втім, 
за формою написання літер б, ъ та h з округлими або з заломом петлями, в  з 
нижньою петлею кутом вперед або з заломом, А-подібної д, п з виступом звер-
ху, криволінійної р з петлею кутом донизу, дзеркальної ц та # з покриттям гра-
фіті варто датувати серединою XII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 63 (табл. СLVІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 102-103, табл. LХI, 1; LХI, 2], 

прочитання коригував В. Янін [Янин 1992, с. 24]. Розбіжність стосувалась першої 
літери напису – С. Висоцький читав її як г, В. Янін – як п. Вивчення оригіналу 
графіті дозволило встановити правильність другого варіанту ідентифікації літери. 
Окрім того, було встановлено, що дев’яту літеру верхнього рядка слід розглядати 
не як u, а як у. Відтак, наявний на стіні текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів:
Пре(св#)mеному митрополит(у) Феогностu все# Рqси мно(га#) лhт(а).

Преосвященному митрополиту Феогносту всєя Русі многая літа.
Датування. Відповідно до спостереження над текстом запису з іме-

нем митрополита Феогноста (вперше згадується під 1328 р., помер 1352 р.) 
С. Висоцький датував напис в межах 20-40-х рр. XIV ст.; на нашу думку, гра-
фіті виконане між 1329-1333 рр., коли митрополит Феогност перебував в 
Південній Русі, в тому числі й у центрі митрополії Києві; палеографія скла-
дових запису не суперечить такому датуванню.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 63а (табл. СLVІ, 2)
Згадувалось С. Висоцьким в коментарі до попереднього напису [Высоцкий 

1966, с. 102-103, табл. LХI, 1; LХI, 2], однак окремого номеру не отримало.
Збереженість напису відносно добра, втрачені лише три надрядкові літери:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Тu(тъ) был(ъ) ра[б](ъ) Бо[ж](ии) Тимоf(е)[и].

Тут був раб Божий Тимофій.
Датування. С. Висоцький вважав, що написи № 63 та № 63а виконані 

однією людиною, проте цьому суперечить як форма літер, так і структура фор-
мули, більш характерна для XVI – XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 456 (табл. СLVІІ, 1)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009, 

с. 167, табл. XL].
Графіті добре помітне на фотографії С. Висоцького між записами № 49 

та № 54 [Высоцкий 1966, табл. XLVII], проте під час їх опису зовсім не згадується. 
Прорізи частково закриті шпаклівкою, на окремих літерах помітні сліди сучас-
них подряпин, однак в цілому збереженість напису добра, він чітко читається: 
Jan Jeziorkowsky 1615 ‘Ян Єжьорковський 1615-го’.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання – 1615 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1962 (табл. СLVІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних 

служб в складі восьми засічок: перша нахилена ліворуч, решта – вертикальні.  
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути 

окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1963 (табл. СLVІІ, 3)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб складається з літери Е, рахункова – восьми вертикальних засічок. 
Форма прорізів тотожна № 1964, вочевидь, вони виконані однією людиною.

Датування. Оскільки написи № 1963 та № 1964 виконані одним авто-
ром, графіті варто датувати в межах кінця ХІІІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1964 (табл. СLVІІ, 4)
Під попереднім записом знаходиться інший, його текстова частина та-

кож складається з літери Е, рахункова – з одинадцяти вертикальних засічок.
Датування. За формою написання е з язичком вгору графіті датується 

в межах кінця ХІІІ – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 1965 (табл. СLVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, внаслідок 

чого простежуються лише окремі його складові – ГИ у верхньому рядку, зна-
чно нижче – ПО (збереглись фрагментарно), ще нижче – Е. Великі втрати не 
дозволяють повністю реконструювати текст, як і встановити загальну кількість 
рядків у написі. Втім, перше слово є традиційним скороченням слова Г(оспод)
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и ‘Господи’, що дозволяє нам припустити наявність на стіні звичної молитовної 
формули „Господи, поможи рабу своєму”.

Датування. За формою написання г з виступом зверху графіті датуєть-
ся в межах другої чверті ХІІ – кінця XIV ст.; при цьому більш вірогідною верх-
ньою хронологічною межею є кінець ХІІ ст. відповідно до типовості поширення 
такої форми написання літери.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1966 (табл. СLVІІІ, 2)
На фресці простежуються літери ОКОІ.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1967 (табл. СLVІІІ, 3)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних 

служб складається з поставлених під горизонтальне титло літер ZА та тринад-
цяти вертикальних засічок у верхньому рядку, п’ятнадцяти засічок в середньо-
му та двох – у нижньому.

Датування. За формою написання вертикальної z з переломом та а з 
розкритою петлею найвірогідніше датувати графіті в межах другої чверті ХІІ – 
першої чверті XІV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої фор-
ми літери а верхня хронологічна межа може бути обмежена кінцем ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 1968 (табл. СLІХ)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена дрібни-

ми вибоями, прямо по ньому прокреслений запис обчислення кількості проведе-
них поминальних служб. Внаслідок цього частина складових не простежується:

    
Через значні втрати реконструкція тексту ускладнена. Можемо припус-

тити лише наявність слова boh[qh] ‘bo»qei, поможи’.
Датування. За типологічним методом датування час появи графіті 

може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1969 (табл. СLХ)
Шестирядковий запис обчислення кількості проведених поминаль-

них служб. Верхній рядок складають текстова частина у вигляді літер АСК та 
дев’ятнадцять вертикальних засічок рахункової частини. В другому рядку про-
стежується двадцять одна засічка, в третьому – одинадцять, четвертому – три, 
п’ятому – вісім, шостому – десять.

Датування. За формою написання а з розкритою петлею графіті варто 
датувати в межах другої чверті ХІІ – кінця XІV ст.; при цьому, відповідно до ти-
повості такої палеографічної ознаки вірогідна верхня хронологічна межа може 
бути обмежена кінцем ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.
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І.31. Фреска з образом св. пророка Авдія
Знаходиться в південно-західному куті передвівтарного компартимента 

на північній грані східної лопатки другого від вівтаря південного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Образ святого ідентифікований завдяки інформації графіті № 1979. 
Поверхня стародавнього тиньку пошкоджена численними вибоями та подряпинами, 
місцями слабо розчищена від олійної фарби. Фреска має втрати у нижній частині, 
а також біля ребра та кута стіни. С. Висоцьким були опубліковані два написи, що 
знаходяться на цій ділянці – № 4 та № 189, подальші дослідження дозволили встано-
вити наявність ще тринадцяти графіті, яким надано номери від 1970-го по 1983-й 
(табл. ІІ, 2). Напис № 1973 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 4 (табл. СLХІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 18-24, табл. V; VI], 

прочитання коригували В. Орел та А. Кулик [Орел, Кулик 1995, с. 127-128], 
А. Залізняк [Зализняк 2004, с. 258-262]. Нові результати досліджень опубліковані 
В. Корнієнком [Корнієнко 2010а, с. 365-367∗]. Розбіжності доволі численні, вони 
містять кілька основних моментів:

С. Висоцький

въ1

въ великыи четве2рг3

[р]4ака положена быс5ть6

-т-7 анъдре# рqсъскыи
кън#zь6 благыи а дъми
тръ jлъ отрочъка8 его8 мсца
април[#]10 въ11 ід12 аб13есе
14б15рлъ п16 обh
17

В. Орел, А. Кулик

въ1

въ великыи четвъ2рг[ъ]3

р4ака положена быс5тъ6

[о]т[ъ]7 анъдре# рqсъскыи
кън#zъ6 благыи а дъми
тръ jлъ отрочъ ка8ету9 мсца
… април#10 в s[-]11 і[а]12 а в13есе
…#14б15рлъ 16обh…
17

А. Залізняк

въ1

въ великыи четв[ъ]2ргъ3

р4ака положена бы[с]5тъ6

[о]т[о]7 анъдре# рqсъскыи
кън#zъ6 благыи а дъми
тръ jлъ отрочък[ъ]8 его9 мсца
април#10 в[ъ]11 і[д]12 а б13е се
(реде q)[м]14ъ15рлъ п(о)16 обh
(де)17

1) у верхньому рядку збереглась ще одна літера в;
2) А. Залізняком, а також В. Орлом та А. Куликом помилково вказана 

літера ъ, адже в оригіналі чітко простежується е;

* В статті нами були проаналізовані розбіжності у почитанні тексту С. Висоцьким 
  та А. Залізняком.



102

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

3) наприкінці другого рядка після літери г поверхня тиньку рівна, 
жодних слідів відчитаної А. Залізняком чи реокнструйованої як втраченої 
В. Орлом та А. Куликом літери ъ не простежується;

4) подана С. Висоцьким як втрачена літера р хоча і пошкоджена, проте 
може бути прочитана;

5) вказана С. Висоцьким літера с в оригіналі відсутня, в місці її ймовір-
ного розташування тиньк пошкоджений;

6) замість зазначеної С. Висоцьким літери ь слід читати ъ, адже автор 
напису постійно вживає лише „єр”;

7) обабіч літери т, незважаючи на пошкодження, чітко читаються о;
8) на фресці простежується пошкоджена літера ъ, а не вказана С. Ви-

соць ким а;
9) відчитаний В. Орлом та А. Куликом склад ту в оригіналі однозначно 

читається як го;
10) показана дослідником як втрачена літера # насправді збереглась, 

вона чітко простежується;
11) запропоноване В. Орлом та А. Куликом прочитання в цьому місці 

двох літер – s та ще однієї втраченої – абсолютно безпідставне; вказана А. 
Залізняком як втрачена літера ъ збереглась;

12) С. Висоцький зазначив літери числівника ід як повністю збереже-
ні, однак в місці їх розташування тиньк пошкоджений, тож збереглась лише 
перша і; зважаючи на контекст напису запропонована В. Орлом та А. Куликом 
реконструкція тут літери а абсолютно безпідставна;

13) вказана В. Орлом та А. Куликом літера в в оригніалі чітко читається як б;
14) в цьому місці стародавній тиньк не зберігся, С. Висоцький, В. Орел 

та А. Кулик не реконструювали цю частину запису, натомість А. Залізняк за-
пропонував цілком осмислену реконструкцію тексту;

15) замість вказаної С. Висоцьким, В. Орлом та А. Куликом літери б в 
оригіналі чітко читається ъ;

16) відсутня у С. Висоцького літера о в складі по реконструюється за кон-
текстом, тиньк в місці її розташування пошкоджений; В. Орел та А. Кулик взагалі 
проігнорували наявність добре видимої літери п та реконструйованої о; 

17) нижній дев’ятий рядок запису реконструйований А. Залізняком за 
контекстом, в цьому місці давній тиньк відсутній.

Враховуючи наведені вище зауваження, наявний на стіні текст виглядає 
наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
/Въ в/ Въ великыи четверг(ъ) рака положена бы[с]тъ. 

Ото Анъдре# рqсъскыи кън#zъ благыи. А Дмитръ j(а)лъ отрочъкъ 

его м(h)с(#)ца април# въ І[Д]. А бе се[реде q]мърлъ п[о] обh[де].



103

Розділ I. Графіті центральної нави

/У в…/ У великий четвер рака поставлена була. 
Для Андрія, руського князя благого. А Дмитро писав, дружинничок його, 

місяця квітня у 14-те. А був середою помер по обіді.
Звертають на себе увагу три літери над початком верхнього рядка. 

Автор запису дружинник Дмитро розпочав писати, проте з якихось причин 
кинув видряпувати текст в цьому місці й розпочав новий рядок.

Датування. Відповідно до інформації самого запису, в якому мова йде 
про поховання Всеволода Ярославича, С. Висоцький датував графіті 1093 р., що 
не вступає у протиріччя з палеографічним датуванням.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 189 (табл. СLХIІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 86-87, табл. LXXXII, 2; 

LXXXIII, 2].
Між запропонованим дослідником прочитанням та оригіналом спосте-

рігаються певні розбіжності, які стосуються кількох моментів:
ги помо1zи2 ра|бq свогемо[у]3 | гр4иг5итии6---7

1) тиньк значно пошкоджений, тому вказані С. Висоцьким надрядкові 
літери мо не простежуються;

2) від вказаної дослідником літери и збереглась лише невелика частина 
лівої щогли;

3) в місці ймовірного розташування літер мо[у] тиньк пошкоджений, 
тож знаки не простежуються;

4) замість прочитаних дослідником літер гр чітко читаються в та о;
5) в місці вказаної С. Висоцьким літери г на поверхні стіни читається т;
6) замість вказаних дослідником літер тии в оригіналі чітко ідентифі-

куються літери нин, причому дві перші написані з інверсією;
7) дослідження особливостей каналів прорізів дозволило встановити, 

що напис продовжується, в зазначеному дослідником третьому рядку наявні 
ще три літери; окрім того, запис має ще п’ять рядків, причому його автор зму-
шений був обминати запис № 1975.

З урахуванням наведених зауважень наявний текст виглядає наступ-
ним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ã(îñïîä)è ïî[ìî]z[è] ðàáq ñâîãå[ìq] Âîèòèíèíq...

Господи, поможи рабу своєму Воїтініну…
Реконструкція решти тексту через втрати складових унеможливлена.
Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. Втім, 

за формою написання вертикальної z з переломом та криволінійної р з петлею 
кутом донизу час появи графіті може бути найвірогідніше окреслений в межах 
середини XІII – першої чверті XIV ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 1970 (табл. СLХIІ, 2)
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено читають-

ся: Стефан(ъ) ‘Стефан’.
Датування. Скорописні форми написання літер, зокрема, триногої т, 

ф та а з горизонтальною перемичкою, а також форма прорізів дозволяють да-
тувати графіті кінцем ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1971 (табл. СLХIІІ, 1)
На фресці прокреслений малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 

другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1972 (табл. СLХIІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями, слабо розчищена від олійної фарби, його прорізи закриті шпаклів-
кою. Внаслідок поганого збереження ми лише можемо констатувати наявність 
запису в цьому місці.

Датування. Оскільки прорізи закриті шпаклівкою, час появи графіті визна-
чається широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до кінця XVІI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1973 (табл. СLХIV, 1)
Збереженість напису дуже добра, всі його складові впевнено чита-

ються: JEROMONAH JES. Перше слово – цє написане латиничною тран-
слітерацією кириличне и~ромонахъ ‘ієромонах’, друге, найвірогідніше, є 
скороченою (або недописаною) формою імені Jes(ekiel) ‘Єзекиїл’. Звичайно, 
можемо припустити, що це слово похідне від імені Jesu ‘Ісус’ – Societatis Jesu 
(єзуїтський орден) чи jesuita (єзуїт), тоді текст слід трактувати як такий, що 
його автор був приналежним до цього чернечого ордену. Проте структура 
формули пам’ятного напису, коли автор вказував свою приналежність до 
священства (№ 1189 [Корнієнко 2010б, с. 11, табл. ХІ, 3], № 1685, № 1907 та 
№ 1943), передбачає зазначення у другій її частині саме його імені. Відтак 
перевагу варто віддати першому варіанту реконструкції тексту.

Датування. Форма прорізів та вживання латиниці дозволяють датувати 
графіті останньою чвертю ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1974 (табл. СLХIV, 2)
Ліва частина напису знищена обвалом тиньку:

За наявними фрагментами у верхньому рядку можемо реконструювати 
слово прид[е]ть ‘прийде’.

Датування. За формою написання А-подібної д, прямолінійної р з окру-
глою або кутом вгору петлею графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1975 (табл. СLХIV, 3)
Помітне на опублікованій С. Висоцьким фотографії та прорисовці на-
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пису № 189 [Высоцкий 1976, табл. LXXXII, 2; LXXXIII, 2], проте в коментарі до 
останнього не згадувалось.

Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, багато скла-
дових втрачено:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и [п]омоzи раб[q] своге[мq]…
Господи, поможи рабу своєму…

Датування. За формою написання б з округлою петлею, в з нижньою 
петлею кутом донизу, z з переломом хвоста та прямолінійної р петлею кутом 
вгору графіті датується другою чвертю – серединою ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1976 (табл. СLХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, простежу-

ються лише літери ІО.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 

другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1977 (табл. СLХV, 2)
Незважаючи на пошкодження, на фресці впевнено читаються літери ma.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця XІІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 1978 (табл. СLХV, 3)
По написах № 189 та № 1975 прокреслений малюнок чотириконечного 

хреста.
Датування. За особливостями розташування та формою прорізів гра-

фіті може бути датоване в межах середини ХІІІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1979 (табл. СLХV, 4)
На фресці простежуються розташовані у стовпчик літери АОВД. На 

нашу думку, найбільш вірогідною реконструкцією запису буде а(гиос) Овд[ии] 
‘святий Авдій’.

Датування. За формою написання широкого о та  в з переломом, петлі 
якої не торкаються щогли, графіті датується в межах кінця ХІІІ – кінця XIV ст.; 
при цьому, відповідно до типовості поширення форми в, верхню вірогідну хро-
нологічну межу можна обмежити першою третиною XIV ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 1980 (табл. СLХV, 5)
На поверхні стіни простежуються дуже пошкоджені літери М та, віро-

гідно, К.
Датування. Оскільки прорізи закриті шпаклівкою, час появи графіті визна-

чається широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до кінця XVІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 1981 (табл. СLХVІ, 1)
На фресці прокреслене зображення кисті руки з випростаним вперед вка-

зівним пальцем. Трохи нижче той же автор виконав аналогічний малюнок.
Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається другою 

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 1982 (табл. СLХVІ, 2)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 

другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1983 (табл. СLХVІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численни-

ми дрібними вибоями, місцями сильно затерта, внаслідок чого простежуються 
лише окремі його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту ускладнена, лише в серед-
ньому рядку можемо встановити наявність складових дати з позначенням їх 
закінчень [Ѕе]ЈеKИе, тобто 6768 (1260) р.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання – 1260 р.; форми 
написання літер не суперечать датуванню графіті третьою чвертю XІIІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.32. Фреска з образом 
         невідомого святого мученика
Знаходиться в південно-західному куті передвівтарного компартимента 

на східній грані північної лопатки другого від вівтаря південного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Поверхня стародавнього тиньку пошкоджена численними вибоями та 
подряпинами, дуже слабо розчищена від олійної фарби. Фреска має втрати біля ре-
бра. С. Висоцький опублікував один напис, розташований на цій ділянці стіни – № 
7. Під час сучасних досліджень було виявлено ще п’ять написів, яким надано номери 
від 1984-го по 1988-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 7 (табл. СLХVІІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 37-38, табл. ІІІ, 2; IV, 2], 

прочитання підтвердили В. Орел та А. Кулик [Орел, Кулик 1995, с. 128]. Втім, 
публікатором була пропущена остання літера нижнього рядка, що збереглась 
фрагментарно. Відтак, наявний на стіні текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
М(h)с(#)ца април# въ F д(h)нь поставлено быс(ть) 

вл(а)д(ы)ка К…
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Місяця квітня у 9-й день поставлений був владика К…
Датування. С. Висоцький на підставі інтерпретації тексту як запису про 

поставлення митрополитом Іларіона відніс час його появи до 1051 р.; втім, ви-
явлення запису про поставлення Іларіона в приділі свв. апостолів Петра і Павла 
[Корнієнко 2008] суперечить такій інтерпретації; за формою написання а, л, ь та # 
з покриттям, д, и, к, м, н та ц з верхніми засічками, б, в, п та ъ з виступами зверху, 
А-подібної д графіті найвірогідніше датувати в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1984 (табл. СLХVІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування виконаного голкою напису по-

шкоджена численними тріщинами, що ускладнює ідентифікацію окремих лі-
тер. На початку рядка читаються літери ВОСО, далі простежуються невеликі 
фрагменти ще одного знаку, потім – літера О.

Датування. За формою написання в з округлою нижньою петлею та о 
з прямою замість лівої дуги найвірогідніше віднести час появи напису до кінця 
ХІ – середини ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1985 (табл. СLХVІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише літери НАВО.
Датування. За формою написання в з округлою нижньою петлею гра-

фіті датується другою чвертю ХІ – серединою ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1986 (табл. СLХVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування прорізаного голкою напису по-

шкоджена, однак його складові ідентифікуються відносно добре:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів:
М(h)с(#)ц# августа въ ІF.

Місяця серпня у 19-те.
Датування. За формою написання а з відкритою петлею, Y-подібної у, 

ъ з виступом зверху та # без перемички графіті датується другою чвертю ХІІ – 
серединою ХІV ст.; при цьому відповідно до поширення форм а та ъ вірогідна 
верхня межа появи графіті може бути віднесена до кінця ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1987 (табл. СLХVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, про-

стежуються лише літери ДАИ у верхньому рядку та Н¤Г у нижньому.
Датування. За формою написання а з пласким верхом та покриттям, 

А-подібної д графіті датується кінцем ХІ – кінцем ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1988 (табл. СLХVІІІ, 3)
Як і в попередньому випадку, через пошкодження складові напису про-

стежуються слабо. У верхньому рядку помітні літери СЬРОВЮ та, можливо, Д, 
від якої залишилась права частина. В нижньому рядку читаються дві літери ЕС.

Датування. За формою написання криволінійної р з округлою петлею 
та ь з петлею кутом вперед графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.; 
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якщо ідентифікація літери д правильна, нижню вірогідну хронологічну межу 
варто обмежити кінцем XI ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.33. Фреска з образом св. мч. Тимофія
Знаходиться в переході між передвівтарним та другим з заходу компартимен-

тами центральної нави на північній грані північної лопатки другого від вівтаря південно-
го хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого визначений на підставі даних дипінті 
ХІХ ст.: над правим плечем постаті знаходяться виконані у ствопчик літери ОАГИОС, 
над лівим – ТІМО[FЕИ]. Нижня частина запису імені не збрегелась, позаяк була знята 
під час реставраційних робіт. Стародавній тиньк на рівні людського зросту втрачений. 
Поверхня фрески пошкоджена численними вибоями та подряпинами, слабо розчищена 
від олійної фарби. Тут виявлено три графіті, які одержали номери від 1989-го по 1991-й 
(табл. ІІ, 2). Записи № 1990 та № 1991 досліджувався спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 1989 (табл. СLХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численними 

вибоями, тріщинами, слабо розчищена від олійної фарби. Простежується літе-
ра ", далі І у вигляді латинської J, а наприкінці – ВИ з надрядковим Ч. Відтак, 
друге слово найвірогідніше реконструювати як І[вано]вич(ь) ‘Іванович’.

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-
зволяють датувати графіті кінцем ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 1990 (табл. СLХІХ, 2)
Стародавній тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений 

та слабо розчищений від пізнішої фарби, впевнено ідентифікувати можемо 
лише літери S та W.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ви-
значений останньою чвертю ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1991 (табл. СLХІХ, 3)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібни-

ми вибоями та слабо розчищений від олійної фарби ХІХ ст. Втім, на поверх-
ні стіни відносно добре простежуються складові напису, який містить особові 
та родове імена автора: Prokopus Alexander Skarzewsk[y] ‘Прокопій Олександр 
Скаржевський’. Три останні літери родового імені перенесені на нижній рядок, 
оскільки за літерою w знаходиться кут стовпа.

Датування. За типологічним методом графіті датується останньою 
чвертю ХVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.34. Фреска з образом св. Марфи
Знаходиться в південно-східному куті другого із заходу компартимента на захід-

ній грані північної лопатки другого від вівтаря південного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). 
Образ святої ідентифікований завдяки інформації графіті № 2011. Поверхня стіни 
вкрита численними вибоями та подряпинами, слабо розчищена від олійної фарби ХІХ 
ст., біля ребра та в нижній частині фреска втрачена. Під час дослідження С. Висоцького 
був опублікований один розташований тут напис (№ 144), сучасні дослідження дозволи-
ли встановити наявність ще тридцяти восьми графіті, яким надано номери від 1992-го 
по 2029-й (табл. ІІ, 2). Запис № 2025 досліджувався спільно з Д. Гордієнком.
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Графіті № 144 (табл. СLХХ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 56-57, табл. LI, 3; LII, 3], 

прочитання коригував В. Янін, який вважав, що опубліковане графіті склада-
ється з двох штучно об’єднаних дослідником самостійних написів [Янин 1992, 
с. 27]. Як бачимо, розбіжності включають два головні моменти:

С. Висоцький ги | пъм|о|zи|ра|бу | с[вое]2|мо|@ ч|га|лта1

В. Янін
а) мъ|но|га | лта1

б) ги | пъм|о|zи|ра|бу | с[вое]2

1) частина тексту, яку В. Янін виділив в окремий запис (а), а С. Висоцький 
визначав як продовження основного тексту, знаходиться над молитовним запи-
сом; С. Висоцький вважав, що автор переніс закінчення над початковою форму-
лою, щоправда причин такого перенесення не розкрив; дослідження оригіналу 
запису дозволило встановити правоту прочитання В. Яніна, з єдиним зауважен-
ням, що друга літера верхнього рядка ідентифікується не як ъ, а як о; до того 
ж обидві частини виконані одним автором, що доводить однакові форми на-
писання літер та ідентичні прорізи;

2) незважаючи на пошкодження тиньку, основний напис не закінчуєть-
ся літерою с, в цьому ж рядку вдається простежити в та нижню частину о, ще 
нижче в наступному рядку читається літера е, під нею, ще в одному рядку – г.

Відтак, зважаючи на наведені вище зауваження, наявний на стіні текст 
виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Монога л(h)та Г(оспод)и пъмоzи рабу св[о]е[му]…

Многая літа, Господи, поможи рабу своєму…
Датування. С. Висоцький датував графіті ХІІ ст. За формою написання 

дзеркальних а з покриттям, вертикально z з переломом, и, м та л з верхніми за-
січками, прямолінійної р з округлою петлею, о з пласким верхом та ъ з виступом 
зверху графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІІ – першої чверті XIV 
ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення форм написання о та ъ, верх-
ню хронологічну межу можемо обмежити кінцем XІІ ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 1992 (табл. СLХХІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування видряпаного голкою напису по-

шкоджена численними вибоями, внаслідок чого з-поміж його складових про-
стежуються окремі літери: А наприкінці середнього рядка, ОС на початку та А 
наприкінці нижнього.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1993 (табл. СLХХІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями та слабо 

розчищений від олійної фарби. З-поміж його складових у верхньому рядку мо-
жемо ідентифікувати Т, у нижньому – Е, Г або В, С чи Е, И.

Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють датувати 
графіті в межах кінця ХVІ – кінця XVII ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1994 (табл. СLХХІ, 3)
Незважаючи на пошкодження та затертість тиньку, можемо встанови-

ти, що на фресці була прокреслена фігура, яка складалась з великого та малого 
кіл, причому кінці останнього не змикаються, а далеко заходять одне за одне.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 
кінцем XVI ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 1995 (табл. СLХХІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

слабо розчищена від олійної фарби, внаслідок чого закриті шпаклівкою про-
різи його складових ледь простежуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

… помоzи рабq [с]воемо[у Григо]ръев[и гр]hшному 
аминъ … [гр]hшъном[у] Наст[а]с[ию].
… поможи рабу своєму Григорієві грішному, 

амінь … грішному Анастасію.
Датування. За формою написання а з покриттям, б та ъ з виступом 

зверху, в з переломом, петлі якої не торкаються щогли, вертикальної z з пере-
ломом, и, м та н з довгими засічками, р з маленькою голівкою, ш з верхніми за-
січками та піднятою над рядком платформою найвірогідніше датувати графіті 
в межах другої чверті ХІ – кінця XІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 1996 (табл. СLХХІІ, 2)
На фресці прокреслене неправильної форми коло, причому авторові 

малюнка не вдалося замкнути його кінці.
Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається другою 

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: емблеми.
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Графіті № 1997 (табл. СLХХІІІ, 1)
На поверхні стіни простежується невелика частина напису у вигляді 

літер КО.
Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою час появи 

графіті окреслюється широкими хронологічними рамками від другої чверті 
ХІ до кінця XVІI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 1998 (табл. СLХХІІІ, 2)
На фресці прокреслені дві вертикальні паралельні риски. Вочевидь, пе-

ред нами незавершений малюнок хреста.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 1999 (табл. СLХХІІІ, 3)
На поверхні стіни простежується невелика частина трирядкового напи-

су, від верхнього рядка якого збереглась літера П, середнього – дві О, нижнього 
– склад НО.

Датування. За формою написання н з діагональною перемичкою гра-
фіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2000 (табл. СLХХІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби, простежуються лише кілька його складових:

У верхньому рядку можемо реконструювати займенник сво[емq] ‘своє-
му’, що дозволяє інтерпретувати весь текст як традиційну молитовну формулу.

Датування. За формою написання н з верхньою засічкою графіті дату-
ється в межах другої чверті ХІ – першої чверті XІV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2001 (табл. СLХХІІІ, 5)
На фресці простежуються літери О та П, що зберегла лише ліву частину.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2002 (табл. СLХХІV)
Поверхня стіни в місці розташування обведеного рамкою напису пошко-

джена та слабо розчищена від олійної фарби, особливо наприкінці рядків:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:
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Г(оспод)и помоzи рабq своемq Георгеви грhш[ьномq] 
плацqmемqс[#] мъно[г]охъ … 

приведеном[q] {къ} св#тъ Соfие Бо[гомъ] …
Господи, поможи рабу своєму Георгієві грішному, ридаючому багато … 

приведеного до святої Софії Богом …
Вживання ц замість ч в слові плацqmемqс# відображає притаман-

не новгородському діалекту цокання [Зализняк 1995, с. 34], що вказує на пів-
нічне походження Георгія.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою, в з широ-
кою верхньою петлею, А-подібної д з верхньою засічкою, вертикальної z з пе-
реломом, п з виступом зверху, прямолінійної р з округлою петлею та диграфа 
q зі зменшеним о графіті датується в межах кінця ХІ – кінця XІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2003 (табл. СLХХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

слабо розчищена від олійної фарби:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

… пом[оzи] … Кост[#]нти[ну].
… поможи … Костянтину.

Датування. За формою написання широкої розімкнутої к графіті дату-
ється в межах останньої третини ХІV – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2004 (табл. СLХХV, 2)
На фресці прокреслене коло.
Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається другою 

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2005 (табл. СLХХV, 3)
На поверхні стіни прокреслений чотириконечний хрест з розширени-

ми у вигляді трикутників кінцями.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ – 

кінцем XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2006 (табл. СLХХV, 4)
На фресці простежується фрагментарно збережена літера А.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах другої 

чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2007 (табл. СLХХVІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, тому частина його складових не простежується:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

Г(оспод)и п(о)моzи рабq своемq Григори[ю] бqд[q]mемq…
Господи, поможи рабу своєму Григорію, майбутньому…

Датування. За формою написання літери а з видовженою спинкою та 
верхньою засічкою, нахилених ліворуч та праворуч z з переломом, з округлою 
петлею та кутом вгору прямолінійних р та диграфа q зі зменшеним о графіті 
датується в межах другої чверті ХІ – кінця XІI ст.; при цьому, відповідно до ти-
повості форм написання обох z, верхню хронологічну межу можемо знизити 
до другої чверті ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2008 (табл. СLХХVІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише літери ГИПО, що є початком традиційної молитовної формули Г(оспод)
и по[моzи] ‘Господи, поможи’.

Датування. За формою написання г та п з виступом зверху графіті да-
тується в межах другої чверті ХІ – кінця XІІI ст.; при цьому, відповідно до ти-
повості поширення форми написання г, ймовірна верхня хронологічна межа 
може бути обмежена кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2009 (табл. СLХХVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежуються пошкоджені складові диграфа Q у верхньому ряд-
ку та літера И в нижньому.

Датування. За формою написання и з верхніми засічками графіті може 
бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2010 (табл. СLХХVІІ, 2)
Тиньк слабо розчищений від олійної фарби та сильно пошкоджений 

дрібними вибоями. На поверхні фрески читається літера К, трохи далі ПА, вер-
тикальна засічка, яка може бути інтерпретована як І або як щогла Ю, якщо роз-
глядати її спільно з наступним знаком О.

Датування. За формою написання к з відворотом на верхній скісній 
графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XIІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2011 (табл. СLХХVІІ, 3)
На фресці попри пошкодження простежується коло, в якому збереглись 

залишки літери А – традиційне скорочення грецького о а(гиа) ‘Ð ¤gia, свята’. 
Нижче в два рядки розташовані літери імені Марfа ‘Марфа’. Чоловічий 
артикль прикметника не узгоджується з жіночим іменем, що виказує у авторові 
слов’янина, який, вочевидь, орієнтуючись на написи-дипінті собору сприймав 
літеру а обведену в коло як позначення святості.

Датування. За формою написання а з нижньою засічкою, м з про-
висаючою петлею та нахиленими щоглами, криволінійної р з округлою петлею 
графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.; при цьому відповідно 
до типовості поширення форми а нижньою хронологічною межею варто ви-
знати середину ХІІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.
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Графіті № 2012 (табл. СLХХVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численними 

вибоями та слабо розчищена від олійної фарби, внаслідок чого простежується 
лише середня частина трирядкового напису:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

… [пом]о[zи] … св[оему Л]аzо[рю].
… поможи … своєму Лазарю.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та покрит-
тям, в з петлею кутом вперед та нахиленої ліворуч z з переломом час появи 
графіті окреслюється в межах другої чверті ХІ – кінця XIІ ст.; при цьому відпо-
відно до типовості поширення форми z нижньою хронологічною межею варто 
визнати другу чверть ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2013 (табл. СLХХVІІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями. У верхньо-

му рядку простежується літера П, за нею знак, схожий на втричі більшу за роз-
мірами С, далі помітні дві вертикальні засічки. В нижньому рядку читається И 
та фрагментарно збережена ¤ або дзеркальна А.

Датування. За формою написання и з нахиленою перемичкою, п з висту-
пом зверху графіті може бути датоване в межах кінця ХІІІ – середини ХІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2014 (табл. СLХХVІІІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку, складові напису чітко простежуються:

З відновленням пропущених фрагментів найвірогідніше представити 
текст наступним чином:

Сп(а)си Г(оспод)и г(рhшного) Гр(игори#).
Спаси, Господи, грішного Григорія.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 
кінця XVI – кінця ХVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2015 (табл. СLХХVІІІ, 4)
На фресці прокреслений схематичний малюнок кисті руки з випроста-

ним вперед вказівним пальцем.
Датування. За формою прорізів, частково розчищених від шпаклівки, 

час появи графіті окреслюється в межах другої чверті XI – кінця ХVІ ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 2016 (табл. СLХХVІІІ, 5)
По фресковому тинку прокреслений Андріївській хрест.
Датування. За формою частково розчищених від шпаклівки прорізів 

час появи графіті може бути віднесений до другої чверті XI – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 2017 (табл. СLХХVІІІ, 6)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби, простежується фрагмент літери П або, вірогідніше, 
М, ОZ та, на деякій відстані, Р.

Реконструювати наявний текст можемо наступним чином:
… [пом]оz[и] р[абу] …

… поможи рабу …
Датування. За формою написання прямолінійної р з округлою петлею 

графіті датується другою чвертю XI – першою чвертю ХІV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2018 (табл. СLХХІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише фрагментарно збережена літера М, А та О.
Датування. За формою написання а з округлою петлею та видовженою 

спинкою час появи графіті окреслюється в межах середини ХІ – кінця XIІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2019 (табл. СLХХІХ, 2)
На фресці прокреслена літера А.
Датування. За формою написання а з опуклою петлею, видовженою 

спинкою та покриттям час появи графіті найвірогідніше віднести до кінця 
ХІ – кінця XIІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2020 (табл. СLХХІХ, 3)
На поверхні стіни простежується літера С з вписаною до неї Х.
Датування. За формою написання х „ножицями” та з довгими верхніми 

засічками графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.; при цьому 
біль вірогідними хронологічними рамками відповідно до типовості поширення 
цієї палеографічної ознаки є середина ХІІ – перша чверть ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2021 (табл. СLХХІХ, 4)
Стародавній тиньк в місці розташування напису пошкоджений, просте-

жуються лише окремі його складові: И у верхньому рядку, АБ в середньому та 
М в нижньому.

Датування. За формою написання б з петлею із двома заломами графі-
ті датується в межах другої чверті XIV – кінця ХV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2022 (табл. СLХХХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та слабо 

розчищена від олійної фарби, внаслідок чого ідентифікуються лише окремі 
його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За формою написання т без бічних засічок найвірогідніше 

датувати напис в межах другої чверті ХІ – кінця ХV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2023 (табл. СLХХХ, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, 

внаслідок чого з-поміж його складових простежуються у верхньому рядку 
літери SО, у нижньому – М.
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Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті 
ХІ – кінця ХVІ ст., зважаючи на спостереження над застосуванням в кирилич-
них написах грецької форми написання літери S нижню хронологічну межу 
появи напису можемо обмежити серединою XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2024 (табл. СLХХХ, 3)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах другої 

чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2025 (табл. СLХХХІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби та затерта, внаслідок чого простежуються лише окремі його складові:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст можна реконструювати наступним чином:

K(uri)e boh[qh]…
KÚrie bo»qei …
Господи, поможи …

Під першою літерою рядка прокреслений знак, схожий на K або недо-
писану B.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-
несений до другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2026 (табл. СLХХХІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, прорізи лі-

тер повністю закриті шпаклівкою та не розчищені від олійної фарби. Тим не 
менше, при бічному освітлені під шаром фарби можна вирізнити прорізи за-
пису, який складається з літер РИАZ.

Датування. За формою написання літери а з видовженою спинкою, z з 
переломом хвоста та р з петлею з двома заломами графіті може бути датоване в 
межах кінця XIV – кінця XV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2027 (табл. СLХХХІ, 3)
На фресці простежуються сильно затерті літери ТОН.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем ХVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2028 (табл. СLХХХІ, 4)
Стародавній тиньк в місці розташування напису сильно затертий, внаслі-

док чого з його складових впевнено може бути прочитаний лише диграф Q.
Датування. За формою написання диграфа q, складові якого не збли-

жені, графіті найвірогідніше датувати другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2029 (табл. СLХХХІІ)
На фресці простежується доволі схематичне зображення людини, яка 

має циліндричної форми тіло, що звужується біля шиї, овальну голову, доволі 
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довгі руки та непомірно малі ноги. Біля правої руки людини помітна овальна 
фігура, яка нагадує щит на руці вояка. Значна примітивність малюнка та мала 
висота його розташування дозволяють вбачати у авторові дитину.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця ХVІ ст.

Категорія: антропоморфні зображення.

І.35. Фреска з образом 
         невідомого святого мученика
Знаходиться в південно-східному куті другого із заходу компартимента на пів-

нічній грані західної лопатки другого від вівтаря південного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 
1). Поверхня стіни вкрита вибоями, слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст., біля ребра 
та в нижній частині стародавній тиньк має втрати. На досліджуваній фресці виявлено 
двадцять п’ять графіті, яким надано номери від 2031-го по 2055-й (табл. ІІ, 2). Записи № 
2044 та № 2045 досліджувались спільно з Д. Гордієнком.

Графіті № 2031 (табл. СLХХХІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від олійної фар-

би, прорізи майже повністю закриті шпаклівкою:

Нажаль, наразі реконструювати повний текст напису складно, впевне-
но читається лише перше слово Аврам[ъ] ‘Аврам’.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою, в з пере-
ломом, петлі якої не торкаються щогли, криволінійної р з петлею кутом донизу 
графіті датується в межах середини ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2032 (табл. СLХХХІІІ, 2)
Незважаючи на пошкодження та закриті шпаклівкою прорізи, на фресці 

чітко читається слово Стефанъ ‘Стефан’.
Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють датувати 

графіті кінцем XVI – кінцем ХVІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2033 (табл. СLХХХІІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби та пошкоджена тріщиною, однак його збереженість в цілому добра, 
всі складові простежуються. У верхньому рядку читаються літери ПРО, у ниж-
ньому – НАНА.

Датування. За формою написання а з опуклою петлею та пласким вер-
хом, п з виступом зверху та криволінійної р з округлою петлею та нижньою за-
січкою графіті датується в межах кінця XІI – кінця ХІІІ ст.; при цьому відповідно 
до типовості поширення форми написання р нижньою хронологічною межею 
є середина ХІІІ ст. 

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2034 (табл. СLХХХІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та 

слабо розчищена від олійної фарби, з-поміж його складових збереглись літера 
В під горизонтальним титлом у верхньому рядку та Е в нижньому.

Датування. За формою написання в з петлею кутом вперед графіті да-
тується в межах другої чверті ХІ – середини XII ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2035 (табл. СLХХХІV, 1)
Опубліковане Н. Нікітенко та В. Корнієнком [Нікітенко, Корнієнко 

2009, с. 51-52, іл. на с. 56], спроба нового прочитання запропонована С. 
Міхєєвим та А. Віноградовим [Михеев, Виноградов 2010, с. 21-22]. Розбіжності 
включають кілька основних моментів:

Н. Нікітенко, В. Корнієнко s1ф2ма3

С. Міхєєв, А. Віноградов w1r2mi3

1) С. Міхєєв та А. Віноградов помилково прийняли гніздо від соломи, шо 
додавалась до тиньку, за продовження написанної дещо нахиленої ліворуч літери 
s, яка в нижній частині має невелику вибоїну, визначеною дослідниками також за 
штрих; відтак, вказана ними літера w складається з поєднання s, вибоїни та гнізда 
від соломи, тож запронована ідентифікація знаку не може бути прийнята;

2) „петля” вказаної дослідниками літери r має продовження вліво, проте 
ця частина прорізу не розчищена від шпаклівки, тому слабо простежується; до 
того ж, вона частково заходить на описане вище гніздо від соломи; тож, ретельне 
вивчення каналів прорізів дозволяє ідентифікувати цю літеру як ф;

3) остання літера вказана С. Міхєєвим та А. Віноградовим у вигляді на-
хиленого штиха; інший нахилений у протилежному боці штрих, як і викри-
шення тиньку між ними, були повністю проігнорованими; відтак замість чітко 
видимої в оригіналі а було помилково запропоновано читати i.

Враховуючи наведені вище зауваження, запропоноване дослідниками 
прочитання слова érmi ‘порив’ не відповідає оригіналові запису∗, а на фресці, не-
зважаючи на пошкодження тиньку, чітко простежуються літери ЅФМА. Тобто, 
перед нами запис дати 6541 (1033) р.

Датування. В тексті чітко зазначений час виконання напису – 1033 р.; 
палеографія складових не суперечить такому датуванню.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2036 (табл. СLХХХІV, 2)
На фресці прокреслена літера М.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2037 (табл. СLХХХІV, 3)
По фресковому тиньку прокреслене коло.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2038 (табл. СLХХХІV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, внаслідок 

чого з-поміж його складових можемо ідентифікувати літери О, С та В у верх-
ньому рядку, В – у нижньому.

* Слід зазначити, що запропоновані С. Міхєєвим та А. Віноградовим „нові прочитання” 
кількох опублікованих нами датованих графіті [Михеев, Виноградов 2010, с. 17-22] ряс-
ніють подібними перекрученнями фактів, коли потрібні літери „збираються” з прорізів 
та вибоїн, що обумолюється прагненням дослідників за будь-що запропонувати нове 
прочитання дат з метою якщо не заперечити, то, принаймні, поколивати доказову базу 
раннього датування Софії Київської. Докладніше аналіз запропонованих прочитань 
див.: Нікітенко, Корнієнко 2010, с. 51-63.
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Датування. За формою написання в з переломом при щоглі та в, верх-
ня петля якої скісна до щогли, графіті датується другою чвертю ХІ – першою 
чвертю XІV ст.; відповідно до поширення форми написання в з переломом при 
щоглі верхню хронологічну межу можна обмежити першою чвертю ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2039 (табл. СLХХХV, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений та слабо розчище-

ний від олійної фарби, однак збереженість його складових відносно добра, 
майже всі вони простежуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:

Г(оспод)и [п]омоzи.
Господи, поможи.

Датування. За формою написання м з вертикальними щоглами, плечима 
та двома заломами петлі графіті датується серединою ХІV – першою чвертю XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2040 (табл. СLХХХV, 2)
На фресці простежуються п’ять вертикальних засічок, що нагадують 

рахункову частину запису обчислення кількості поминальних служб. Втім, по-
вної впевненості у такій ідентифікації немає.

Датування. За типологічними методом час появи графіті найвірогідні-
ше окреслити в межах другої чверті ХІ – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2041 (табл. СLХХХV, 3)
На розчищеній від пізнішої фарби ділянці стіни простежується літера Т.
Датування. За формою написання т без бічних засічок час появи гра-

фіті найімовірніше віднести до другої чверті ХІІ – кінця XVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2042 (табл. СLХХХV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олійної 

фарби, простежуються лише дві літери – М у верхньому рядку та Г в нижньому.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 

другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2043 (табл. СLХХХV, 5)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються 

лише Г з титлом над нею та нечіткі залишки іншої літери, вірогідно, И. Тобто, 
перед нами скорочений варіант слова Г(оспод)[и] ‘Господи’.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах другої 
чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2044 (табл. СLХХХVІ, 1)
Закінчення напису не збереглось через пошкодження тиньку:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
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K(uri)e bohq[h]…

KÚrie bo»qei …
Господи, поможи …

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-
несений до другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2045 (табл. СLХХХVІ, 2)
Збереженість напису доволі добра, всі його складові чітко читаються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
K(uri)e boeqi ton sou Georgh.
KÚrie bo»qei tÕn sou GeÒrgh.
Господи, поможи твоєму Георгію.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване дру-
гою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2046 (табл. СLХХХVІ, 3)
Перший знак напису не зберігся, залишилось лише пряме титло над 

ним, другий впевнено читається як Е. Найвірогідніше реконструювати текст 
як скорочену форму [K](uri)e ‘KÚrie, Господи’

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється 
в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2047 (табл. СLХХХVІ, 4)
Складові напису значно пошкоджені, проте за контурами вони можуть 

бути відновлені як літери ГИПО, що є початком традиційної молитовної фор-
мули: Г(оспод)и по[моzи] ‘Господи, поможи’.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2048 (табл. СLХХХVІ, 5)
На фресці простежуються пошкоджені літери ВО.
Датування. За формою написання в з округлою петлею графіті дату-

ється в межах другої чверті ХІ – середини XІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2049 (табл. СLХХХVІ, 6)
На поверхні стіни простежується фігура, яка складається з ромба, розді-

леного навпіл вертикальною лінією. Через вершину ромба прокреслена гори-
зонтальна лінія.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах другої 
чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2050 (табл. СLХХХVІІ, 1)
На фресці прокреслені літери АІ.
Датування. За формою написання літери а з видовженою спинкою 

та верхньою засічкою, а також і без засічок, графіті датується в межах дру-
гої чверті ХІ – кінця XІІ ст.; при цьому, відповідно до типовості поширен-
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ня такої форми і нижня хронологічна межа може бути окреслена третьою 
чвертю ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2051 (табл. СLХХХVІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, впевнено ідентифі-

кується лише склад НА у верхньому рядку та літера " у нижньому.
Датування. Скорописні форми датування літер та вигляд каналів про-

різів дозволяють віднести час появи графіті до кінця ХVІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2052 (табл. СLХХХVІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена, його 

закінчення не розчищене від фарби. За збереженими контурами можемо вста-
новити наявність літер М та И.

Датування. За формою написання и з горизонтальною перемичкою 
графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2053 (табл. СLХХХVІІ, 4)
Тиньк в місці розташування трирядкового напису значно пошкодже-

ний вибоями та не розчищений від олійної фарби, внаслідок чого простежу-
ються лише окремі його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За формою написання А-подібної д та нахиленої ліворуч 

е графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2054 (табл. СLХХХVІІ, 5)
На фресці простежується малюнок хреста, літери ЅФ та фрагмент ще 

однієї, який за збереженими залишками (нахиленою ліворуч щоглою) може 
бути реконструйований як Л або М. Далі запис знищений обвалом тинь-
ку. Відтак, наявні складові дозволяють реконструювати текст як запис дати 
ЅФ[Л]{А-F} або ЅФ[М]{А-F}. Відтак, хронологічний діапазон дати може 
коливатись в межах від 6530 (1022) р. до 6549 (1041) р.

Датування. Відповідно до інформації тексту графіті може бути датова-
не в межах початку 20-х – початку 40-х рр. ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2055 (табл. СLХХХVІІ, 6)
По фресковому тиньку прокреслена монограма у вигляді літери М з 

провисаючою гострою петлею, від середини якої вгору прокреслена літера Р.
Датування. За формою прямолінійної р з петлею кутом вгору та висту-

пом зверху графіті датується в межах другої чверті ХІ – першої чверті ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

І.36. Фреска з образом невідомого святителя
Знаходиться в південно-західному куті другого з заходу компартимента на північ-

ній грані східної лопатки третього від вівтаря південного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). 
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Стародавній тиньк вкритий вибоями та слабо розчищений від фарби ХІХ ст. С. Висоцький 
опублікував три виконані на цій фресці написи, № 114, № 145 та № 227. На досліджува-
ній ділянці виявлено ще тринадцять графіті, яким надано номери від 2056-го по 2058-й 
(табл. ІІ, 2). Запис № 2056 досліджувався спільно з Н. Сінкевич, № 2064 – з Д. Гордієнком.

Графіті № 114 (табл. СLХХХVІІІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 39-40, табл. ХХ, 2; ХХІ, 2].
Дослідник запропонував прочитання тексту як запису дати ЅЈЕе з тит-

лом над кожною та позначенням закінчення, тобто, 6705 (1197) р. Втім, остання 
літера повністю знищена вибоєм, а передостання виглядає як прямолінійна Р 
з петлею кутом донизу, форма написання якої з’являється з середини XIII ст. 
Водночас, не виключена інтерпретація цієї літери як дзеркальної А з видовже-
ною вертикальною спинкою, і така форма її написання зустрічається з середи-
ни ХІІ ст. Відтак вірогідніше читати дату як ЅЈА, тобто, 6701 (1193) р. з позна-
ченням закінчення – е.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання напису – 1193 р., 
палеографія складових не суперечить такому датуванню.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 145 (табл. СLХХХVІІІ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 57, табл. LI, 2; LII, 2]. В 

цілому прочитання дослідника відповідає оригіналові напису, однак у серед-
ньому основному рядку він сьому літеру ь ідентифікував як с. Враховуючи це 
зауваження, наявний на стіні текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова:
Г(оспод)и помоzи рабq своемq 

Кост#ньтинq грhшъномq и иzбави отъ вс#ко# бhды.
Господи, поможи рабу своєму 

Костянтину грішному та позбав від усякої біди.
Доволі цікавою виглядає приписка прикметника грhшъномq між 

першим та другим рядками. Очевидно, автор запису Костянтин пропустив 
це слово й вирішив додати його до основного тексту. Причому видряпую-
чи прикметник, він пропустив склад но, тому змушений був написати його 
вище.

Датування. С. Висоцький датував запис ХІІ ст. Втім, за формою напи-
сання літери z з переломом хвоста, прямолінійної р з округлою петлею, дигра-
фа q зі зменшеним о та ы молоточком з широким покриттям час появи графіті 
може бути уточнений і віднесений до середини ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 227 (табл. СLХХХІХ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 108-109, табл. CXVIII, 2; 

CXIX, 2].
Розбіжностей між опублікованим дослідником текстом та оригіналом 

напису не виявлено:
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З розбивкою на слова:
Г(оспод)и помоzи рабq своемq Кост#ньтинq грешеном@ аминъ.

Господи, поможи рабу своєму Костянтину грішному. Амінь.
Датування. С. Висоцький відніс час появи напису до ХV – XVІІ ст., на 

цю помилку звернув увагу А. Залізняк, який, зваживши на застосування вели-
кого юса, назвав XIV ст. як максимально можливу верхню хронологічну межу 
появи графіті [Зализняк 2004, 283]. Втім, за формою написання а з покриттям, 
вертикально z з переломом, м з верхніми засічками, прямолінійної р з окру-
глою петлею та застосуванням @ можемо датувати запис в межах другої чверті 
ХІ – першої чверті ХІІІ ст.; при цьому відповідно до типовості поширення фор-
ми написання а верхню хронологічну межу вірогідно обмежити кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2056 (табл. СLХХХІХ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями та місцями затерта. Втім, можемо встановити, що запис складається 
з особового та родового імені: Jan Kesz[y]zky ‘Ян Кешизький’. Перед першою 
літерою J тим же автором виконаний схожий на літеру „Х” знак. Очевидно, 
це скорочення від польського ksiądz, що позначав представника білого духо-
венства.

Датування. За типологічним методом графіті датується останньою 
чвертю ХVІ – кінцем ХVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2057 (табл. СХС, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежується лише одна літера s.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2058 (табл. СХС, 2)
Збереженість напису доволі добра, незважаючи на пошкодження, його 

складові впевнено ідентифікуються: рядок розпочинає невеликий хрестик з 
прокресленою над ним горизонтальною лінією, за ним виконані літери ОІТ, 
на деякій відстані – ще чотири літери ОЕТО. Над початком рядка також ви-
дряпана вертикальна засічка.

Датування. За формою написання т без засічок найвірогідніше дату-
вати графіті в межах другої чверті ХІІ – кінця XVІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2059 (табл. СХС, 3)
Складові дворядкового напису закреслені церковною цензурою, що 

унеможливлює їхню ідентифікацію, лише на початку нижнього рядка невпев-
нено можемо відчитати літеру Л.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2060 (табл. СХС, 4)
На фресці прокреслені літери АІ.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю 

ХІ – кінцем XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2061 (табл. СХС, 5)
По фресковому тиньку прокреслена фігура, що складається з трьох 

майже горизонтальних засічок та виконаних один над одним двох знаків, які 
нагадують літери Ѕ та С.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-
ті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2062 (табл. СХСІ, 1)
Збереженість обведеного рамкою запису добра, його складові впевнено 

читаються: Шаимов(ъ) Наzаръ ‘Шаїмов Назар’.
Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють датувати 

графіті кінцем ХVІ – кінцем XVIІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2063 (табл. СХСІ, 2)
Напис виконано гострим тонким предметом, вірогідно голкою, тому 

глибина прорізів незначна, що, внаслідок затертості поверхні тиньку, усклад-
нює їх ідентифікацію. На початку рядка прокреслені у вигляді монограми літе-
ри ЅТ, наступні літери нерозбірливі.

Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють віднести 
час появи графіті до кінця ХVІ – кінця XVIІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2064 (табл. СХСІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, сильно затерта, його права частина закрита олійною фарбою ХІХ ст.:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів початок 
напису виглядає наступним чином:

O phr[oj] ktis[amen]oj ta ar[w]s[thmata] som[a]th[ka] tal(ai)pw[rei]…
‘O phrÕj kths£menoj t¦ ¢rrwst»mata swmatik¦ talaipwre‹…

Каліка, який здобув хвороби тілесні, багато страждає…
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: цитати та посилання на твори книжної писемності.

Графіті № 2065 (табл. СХСІІ, 2)
Складові напису навмисно пошкоджені церковною цензурою, внаслі-

док чого з-поміж його складових можемо ідентифікувати лише літери ОЛ¤ в 
його середній частині.
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Датування. За формою написання # з V-подібним язичком графіті 
найвірогідніше датувати в межах останньої чверті ХІІІ – кінця XV ст.; при цьому 
більш вірогідною нижньою хронологічною межею є середина XIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2066 (табл. СХСІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями, 

внаслідок чого впевнено ідентифікуються літера А у верхньому рядку та О в 
нижньому.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та о, в якої 
замість лівої дуги пряма лінія, графіті найвірогідніше датувати в межах кінця 
ХІ – середини ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2067 (табл. СХСІІ, 4)
На фресці прокреслена літера М.
Датування. Оскільки прорізи повністю зашпакльовані, графіті дату-

ється широким проміжком часу від другої чверті ХІ до кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2068 (табл. СХСІІ, 5)
По фресковому тиньку прокреслена літера Е.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи гра-

фіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

І.37. Фреска з зображенням орнамента
Знаходиться в південно-західному куті другого з заходу компартимента на 

східній грані північної лопатки третього від вівтаря південного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Поверхня стіни вкрита вибоями, слабо розчищена від олійної фарби, 
біля ребра стродавній тиньк втрачений. Під час дослідження С. Висоцького було 
опубліковано два записи, що знаходяться на цій ділянці стіни, № 119 та № 231. 
Окрім того, на фресці збереглось ще вісім графіті, яким надано номери від 2059-го 
по 2076-й (табл. ІІ, 2). Запис № 2073 досліджувався спільно з Д. Гордієнком.

Графіті № 119 (табл. СХСІІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 41-42, табл. ХХІV, 2; ХXV, 2].
Розбіжностей між опублікованим дослідником текстом та оригіналом 

напису не виявлено:

З розбивкою на слова та відновленням втраченого фрагмента:
А се писалъ Манеил[ъ].

А це писав Мануїл.
Слід зазначити, що Т. Рождественська пропонує прочитання імені як 

Манеило [Рождественская 2003, с. 215], проте ідентифікація о наприкінці іме-
ні безпідставна, адже літера тут не збереглась. Звичайно ж можна припустити 
реконструкцію замість очікуваної форми називного відмінку однини Манеїл 
пропонованою дослідницею формою Манеїло, однак причин такого незвично-
го написання імені Т. Рождестенська не розкриває.

Датування. С. Висоцький датував напис ХІ ст. Втім, за палеографічни-
ми характеристиками хронологічні рамки мають бути розширені, за формою 
написання а з видовженою спинкою час появи графіті може бути віднесений 
до другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
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Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 231 (табл. СХСІV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 110-111, табл. СХХ, 1, 2].
Між опублікованим варіантом прочитання та оригіналом спосте-

рігаються певні розбіжності в кількох моментах:
 1гсди раба своего ин2о[ка] мироfли3на [спыс4овича5]

1) С. Висоцьким було пропущене перше слово напису;
2) вказана дослідником літера н не збереглась;
3) замість зазанчених дослідником літер ли простежується одна – а, яка 

втратила нижню частину петлі;
4) вказані дослідником літери пыс в оригіналі читаються як пьк;
5) наприкінці рядка читається ", а не а.
Зважаючи на зауваження, наявний на стіні текст виглядає наступним 

чином:

З відновленням втрачених фрагментів:
Помил[у](и) Г(о)с(по)ди раба своего и[н]о[ка] 

Ми(т)роfана С(т)[е]пькович".
Помилуй, Господи, раба свого інока Митрофана Степковича.

Датування. С. Висоцький датував напис ХV – XVII ст. Скорописні фор-
ми написання літер та структура формули дозволяють датувати графіті в меж-
ах кінця XVI – кінця XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2069 (табл. СХСV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олійної 

фарби та пошкоджена вибоями, впевнено ідентифікуються лише дві перші літери 
АС, за ними, ймовірно, фрагментарно збережена П та Л. Відтак, найвірогідніше 
реконструювати текст як початок фрази а с[е] п(иса)л[ъ] ‘а це писав’.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою час появи 
графіті може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2070 (табл. СХСV, 2)
На фресці простежуються пошкоджені вибоєм літери ДИ, найвірогідні-

ше, частина скороченого слова [Г](оспо)ди ‘Господи’.
Датування. Скорописні форми написання літер та вигляд каналів про-

різів дозволяють датувати графіті в межах кінця XVI – кінця XVII ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2071 (табл. СХСV, 3)
Тиньк в місці розташування напису дуже пошкоджений вибоями, про-

стежуються лише літери КО.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чвер-

ті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2072 (табл. СХСV, 4)
Незважаючи на пошкодження та слабку розчистку від олійної фарби, 

на фресці читається слово Хаzар[ъ] ‘Хазар’. На нашу думку, напис найвірогід-
ніше розглядати як особове ім’я автора тексту в називному відмінку.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою, нахиленої 
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праворуч z з переломом, прямолінійної р з округлою петлею графіті датується в 
межах другої чверті ХІ – кінця XІІ ст.; при цьому, віповідно до типовості поширення 
форми z, верхня хронологічна межа може бути обмежена першою чвертю ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2073 (табл. СХСVІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними 

вибоями, його права частина знищена обвалом тиньку:

З відновленням втрачених фрагментів наявний на стіні текст четверто-
го та п’ятого рядків виглядає наступним чином:

…Qe(w) ana[stanti] … asmat[a] …
… Qeù ¢nast£nti … ¶smata …

… Богові воскреслому … пісні …
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої 

чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: цитати та посилання на твори книжноъ писемності.

Графіті № 2074 (табл. СХСVІ, 2)
На фресці прокреслені великі літери ІАС.
Датування. За формою написання а з видовженою спинкою графіті 

датується в межах другої чверті ХІ – кінця XІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2075 (табл. СХСVІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслені літери ОС.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 

другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2076 (табл. СХСVІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями та слабо розчищена від олійної фарби, тому з-поміж його складових мо-
жемо ідентифікувати Б на початку рядка та ТНИ наприкінці.

Датування. За формою написання літери и з горизонтальною пере-
мичкою графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.38. Фреска з обазом св. Іуліанії
Знаходиться в переході між другим із заходу та західним компартиментами 

на північній грані північної лопатки третього від вівтаря південного хрещатого стовпа 
(табл. ІІ, 1). Фреска складається з двох частин – в нижній, приблизно на висоту 2-х м від 
рівня підлоги, виконане зображення чотириконечного хреста, а образ святої написаний 
вище. Поверхня стіни вкрита вибоями, практично не розчищена від олійної фарби ХІХ, 
біля лівого ребра та в нижній частині тиньк не зберігся. Тим не менше, на фресці вдаєть-
ся простежити шість графіті, яким надано номери від 2077-го по 2082-й (табл. ІІ, 2).
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Графіті № 2077 (табл. СХСVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, тому більшість його найявних складових ідентифікувати не вдається. 
Лише у нижньому рядку читаються літери СПУ.

Датування. За формою написання дзеркальної у графіті може бути да-
товане в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2078 (табл. СХСVІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями 

та слабо розчищений від олійної фарби, з-поміж його складових простежуються 
окремі літери:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст виглядає наступ-
ним чином:

… [по]моzи ра[бq] … …
… поможи рабу …

Від імені згадуваної в записі людини залишилось лише закінчення –рови. 
Зважаючи на розміри пошкодженої частини початку другого рядка, де мало 
розміститись закінчення слова рабу та займенник своєму, більш вірогідною буде 
реконструкція імені як [Пет]рови ‘Петрові’.

Датування. За формою написаня в з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, нахиленої ліворуч z з переломом та прямолінійної р з округлою 
петлею графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – першої чверті XІV 
ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення форми z, верхню хроноло-
гічну межу варто обмежити другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2079 (табл. СХСVІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олій-

ної фарби, простежуються лише літери W та, на деякій відстані, МИ.
Датування. За формою написання W-подібної w графіті може бути 

датоване в межах початку ХІІ – кінця XІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2080 (табл. СХСVІІІ, 1)
Стародавній тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від 

фарби ХІХ ст., простежуються лише окремі його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За формою написання f з бічними засічками графіті може 

бути датоване в межах другої чверті ХІІ – початку XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2081 (табл. СХСVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису не розчищена від олійної 

фарби, внаслідок чого простежується лише його середня частина:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст виглядає наступним чином:

… [по]моz[и] … своемо[у] …
… поможи … своєму …

Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з переломом 
графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІІ – першої чверті XІV ст.; 
при цьому  більш вірогідною верхньою хронологічною межею варто визнати 
кінець ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2082 (табл. СХСVІІІ, 3)
На фресці простежується знак у вигляді хвилястої лінії.
Датування. За формою прорізів, частково розчищених від шпаклівки, 

графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: емблеми.

І.39. Фреска з образом невідомої святої
Знаходиться в південно-східному куті західного компартимента на західній 

грані північної лопатки третього від вівтаря південного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). 
Стародавній тиньк вкритий дрібними вибоями, місцями слабо розчищений від фар-
би ХІХ ст., біля лівого ребра він повністю втрачений. Тут збереглось чотири графі-
ті, яким надано номери від 2083-го по 2086-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2083 (табл. СХСІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування запису пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби, простежуються лише окремі його складові:

З відновленням втрачених фрагментів текст може бути представлений 
наступним чином:

Степан[q Ф]ео[д]оро[у] Матфе[ю].
Степану, Феодору, Матфію.

Датування. За формою написання прямолінійної р з петлею кутом до-
низу, триногої т та ф з маленькою голівкою графіті може бути датоване в ме-
жах другої чверті ХV – кінця XVІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2084 (табл. СХСІХ, 2)
По фресковому тиньку прокреслена літера М.
Датування. За формою частково розчищених від шпаклівки прорізів 

графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2085 (табл. СХСІХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, слабо розчищена від олійної фарби. У верхньому рядку простежуються 
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літери імені Или# ‘Ілля’, у нижньому ідентифікуються літери ПОС на початку 
та А наприкінці. Праворуч прокреслена довга вертикальна риска, під написом 
– дві паралельні горизонтальні.

Датування. За формою написання а з видовженою спикною та о з 
пласким верхом графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XІІ ст.; при цьо-
му відповідно до типовості поширення форми о верхня хронологічна межа 
може бути віднесена до середини ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2086 (табл. СС)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями, 

місцями затертий, внаслідок чого його складові, виконані голкою, простежують-
ся слабо. У верхньому рядку читаються МП на початку, Н, П, С або фрагментар-
но збережена О наприкінці, в середньому – М, О, ПОА, в нижньому – ОС.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах 
другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.40. Фреска з зображенням орнаменту
Знаходиться в південно-східному куті західного компартимента на північній 

грані західної лопатки третього від вівтаря південного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 
1). Поверхня фрескового тиньку вкрита вибоями, слабо розчищена від олійної фарби, 
в нижній частині та біля ребра він втрачений. На фресці наявні сім графіті, яким 
надано номери від 2087-го по 2093-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2087 (табл. ССІ)
Поверхня стіни в місці розташування обведеного овальною рамкою на-

пису пошкоджена дрібними вбоями, які знищили частину його складових:

 
Незважаючи на відносно добру збереженість запису, реконструкція тек-

сту наразі ускладнена.
Датування. За формою написання б з округлою петлею, п з виступом 

зверху та т без бічних засічок графіті може бути датоване в межах другої чверті 
ХІІ – середини XІІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2088 (табл. ССІІ, 1)
Тиньк в місці напису пошкоджений дрібними вибоями, проте в цілому 

стан його збереження задовільний, всі складові впевнено читаються: Олегъ 
‘Олег’. Звертає на себе увагу дзеркальна ъ.

Датування. За формою написання о, в якої замість правої дуги пряма 
лінія, графіті може бути датоване в межах початку ХІІ – кінця XV ст.; при цьому 
більш вірогідною нижньою хронологічною межею варто визнати початок XIV ст. 
відповідно до типовості поширення такої форми літери.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 2089 (табл. ССІІ, 2)
Незважаючи на деякі пошкодження вибоями, складові напису відносно 

добре простежуються. У верхньому рядку читаються літери Л~МОА, у ниж-
ньому – МАНА.

Датування. За формою написання а з видовженою спинкою та а з по-
криттям графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2090 (табл. ССІІ, 3)
Тиньк в місці напису пошкоджений дрібними вибоями, проте в цілому 

стан його збереження задовільний, всі складові впевнено читаються. У верх-
ньому рядку видряпані літери БОРZ¤, у нижньому – велика Т, маленькі ІН 
біля основи щогли та маленька А біля перекладини. Зважаючи на наявні скла-
дові, текст є словом Борz#тіна ‘Борзятіна’. Найвірогідніше, перед нами зна-
хідний відмінок чоловічого імені Борz#тінъ, яке називає згадувану в записі 
людину по-батькові, а не особовим ім’ям. Подібна форма імені по-батькові 
зустрічається серед графіті Софії Київської, зокрема, у купчій на Боянову зме-
лю, де серед послухів згадується Тудор Борзятич [Высоцкий 1966, с. 61]. Адже 
для особового імені в знахідному відмінку більш вірогідною формою було б 
Борz#ту, що походить від давньоруського Бърz#та.

Датування. За формою написання а з округлою петлею, нахиленої 
праворуч z з розвилкою, прямолінійної р з округлою петлею та т без бічних 
засічок графіті датується другою чвертю ХІІ – першою чвертю XІV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2091 (табл. ССІІ, 4)
Права частина напису знищена обвалом тиньку, його складові частково 

пошкоджені вибоями:

Текст верхнього рядка реконструювати не вдається, у середньому чи-
тається ім’я Павъ[лъ] ‘Павло’, те саме ім’я написане і в нижньому рядку [П]
авъ[лъ].

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-
зволяють датувати графіті початком ХV – кінцем XVІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2092 (табл. ССІІІ, 1)
На фресці прокреслене ім’я Микuла ‘Мікула’.
Датування. За формою написання и з короткими засічками та u з до-

вгими вусами графіті датується в межах початку ХІІ – середини ХІІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2093 (табл. ССІІІ, 2)
Дещо нижче більшими літерами прокреслене ім’я Ст(е)ф(а)нъ 

‘Стефан’.
Датування. За формою написання н з горизонтальною перемичкою та 

ъ з нахиленою щоглою графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХV ст.
Категорія: пам’ятний напис.
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Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця ІІ
1 – план центральної нави з позначенням її архітектурних об’ємів. 

Умовні позначення: І n – перший від вівтаря північний хрещатий стовп; 
І s – перший від вівтаря південний хрещатий стовп; ІІ n – другий від 
вівтаря північний хрещатий стовп; ІІ s – другий від вівтаря південний 
хрещатий стовп; ІІІ n – третій від вівтаря північний хрещатий стовп; 
ІІІ s – третій від вівтаря південний хрещатий стовп; IV – перехід 

до західної внутрішньої галереї
2 – план центральної нави зі схемою розташування графіті.

1 2
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1517, 2 – № 1518, 3 – № 1519.

2 3

1
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Таблиця ІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1520, 2 – № 1521.

2

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця V
Фото та прорис графіті: 1 – № 1522, 2 – № 1523, 3 – № 1524.

3

21
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Таблиця VІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1525, 2 – № 1526, 3 – № 1527, 4 – № 1528.

2

4

1

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця VІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1529, 2 – № 1530, 3 – № 1531, 4 – № 1532.

2

4

1

3
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Таблиця VІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1533, 2 – № 1534, 3 – № 1535.

21

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1536, 2 – № 1537, 3 – № 1538.

32

1
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Таблиця Х
Фото та прорис графіті: 1 – № 1539, 2 – № 1540, 3 – № 1541, 4 – № 1542.

2

4

1

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1543, 2 – № 1544, 3 – № 1545.

2

1

3
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Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця ХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1546, 2 – № 1547, 3 – № 1548.

32

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1549, 2 – № 1550, 3 – № 1551, 

4 – № 1552, 5 – № 1553, 6 – № 1554.

2

5

1

4

3

6
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХV
Фото та прорис графіті № 34.
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Таблиця ХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 34а, 2 – № 1555, 3 – № 1556, 4 – № 1557.

2

4

1

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1558, 2 – № 1559, 3 – № 1560, 4 – № 1561.

21

3 4
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Таблиця ХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1562, 2 – № 1563, 3 – № 1564, 4 – № 1565.

21

3 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1566, 2 – № 1567, 3 – № 1568, 4 – № 1569.

21

3 4
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Таблиця ХХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1570, 2 – № 1571, 3 – № 1572, 4 – № 1573.

2

1

3 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХІ
Фото та прорис графіті № 195.
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Таблиця ХХІІ
Фото та прорис графіті № 1574.
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХІІІ
Фото та прорис графіті № 1575.
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Таблиця ХХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1576, 2 – № 1577, 3 – № 1578, 4 – № 1579.

21

3 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1580, 2 – № 1581, 3 – № 1582, 

4 – № 1583, 5 – № 1584.

21

3 4 5
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Таблиця ХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1585, 2 – № 1586, 3 – № 1587.

21

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1588, 2 – № 1589, 3 – № 1590.

21

3
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Таблиця ХХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1591, 2 – № 1592, 3 – № 1593.

21

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1594, 2 – № 1595, 3 – № 1596, 4 – № 1597.

2

1

3 4
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Таблиця ХХХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1598, 2 – № 1599, 3 – № 1600.

2

1

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1601, 2 – № 1602, 3 – № 1603, 4 – № 1604.

21

3 4
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Таблиця ХХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1605, 2 – № 1606, 3 – № 1607, 4 – № 1608, 

5 – № 1609, 6 – № 1610.

21

5

3

64
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1611, 2 – № 1612, 3 – № 1613, 4 – № 1614, 

5 – № 1615, 6 – № 1616.

21

5

3

64
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Таблиця ХХХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1617, 2 – № 1618, 3 – № 1619, 4 – № 1620.

21 3

4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХХV
Фото та прорис графіті № 1621.
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Таблиця ХХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1622, 2 – № 1623, 3 – № 1624, 

4 – № 1625, 5 – № 1626.

21

53 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1627, 2 – № 1628, 3 – № 1629, 

4 – № 1630, 5 – № 1631.

21

5

3

4



169

Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця ХХХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1632, 2 – № 1633, 3 – № 1634, 

4 – № 1635, 5 – № 1636, 6 – № 1637.

21

65

3

4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХХХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1638, 2 – № 1639, 3 – № 1640, 

4 – № 1641, 5 – № 1642.

21

53 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХLІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1644, 2 – № 1645, 3 – № 1646, 4 – № 1647.

2

1

3 4
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Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця ХLІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1648, 2 – № 1649, 3 – № 1650, 

4 – № 1651, 5 – № 1652, 6 – № 1653.

2

1

3 5

6

4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХLІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1654, 2 – № 1655, 3 – № 1656, 

4 – № 1657, 5 – № 1658, 6 – № 1659.

21

5 6

3

4
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Таблиця ХLІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1660, 2 – № 1661, 3 – № 1662, 4 – № 1663.

2

1

3

4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХLV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1664, 2 – № 1665, 3 – № 1666.

21

3
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Таблиця ХLVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1667, 2 – № 1668, 3 – № 1669.

21

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХLVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1670, 2 – № 1671, 3 – № 1672, 

4 – № 1673, 5 – № 1674.

21

53 4
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Таблиця ХLVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1675, 2 – № 1676, 3 – № 1677, 4 – № 1678.

21

3 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХLІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1679, 2 – № 1680, 3 – № 1681, 

4 – № 1682, 5 – № 1683.

21

5

3

4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 217, 2 – № 1684.

2

1



183
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Таблиця LІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1685, 2 – № 1686.

2

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1687, 2 – № 1688.

2

1
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Таблиця LІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1689, 2 – № 1690, 3 – № 1691.

32

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1692, 2 – № 1693, 3 – № 1694, 4 – № 1695.

21

3 4
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Таблиця LVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1696, 2 – № 1697, 3 – № 1698, 4 – № 1699.

21

3 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1700, 2 – № 1701, 3 – № 1702, 4 – № 1703.

21 3

4
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Таблиця LVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1704, 2 – № 1705, 3 – № 1706.

21

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1707, 2 – № 1708, 3 – № 1709.

21

3
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Таблиця LХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1710, 2 – № 1711, 3 – № 1712, 4 – № 1713.

21

3 4
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1714, 2 – № 1715.

2

1
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Таблиця LХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1716, 2 – № 1717.

2

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
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Таблиця LХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1720, 2 – № 1721, 3 – № 1722.

2

3

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХV
Фото та прорис графіті № 236.
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Таблиця LХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1723, 2 – № 1724, 3 – № 1725.

2

3

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1726, 2 – № 1727, 3 – № 1728, 4 – № 1729.

2

3

4

1
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Таблиця LХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1730, 2 – № 1731, 3 – № 1732, 4 – № 1733.

21

3 4



200

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1734, 2 – № 1735.

2

1



201
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Таблиця LХХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1736, 2 – № 1737, 3 – № 1738.

2

3

1



202

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1739, 2 – № 1740, 3 – № 1741, 4 – № 1742.

2

3

4

1
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Таблиця LХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1743, 2 – № 1744, 3 – № 1745.

2

3

1



204

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1746, 2 – № 1747, 3 – № 1748.

2 3

1
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Таблиця LХХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1749, 2 – № 1750.

2

1



206

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1751, 2 – № 1752.

2

1



207
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Таблиця LХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1753, 2 – № 1754, 3 – № 1755.

2

3

1



208

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1756, 2 – № 1757, 3 – № 1758.

2

3

1
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Таблиця LХХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1759, 2 – № 1760.

2

1



210

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1761, 2 – № 1762.

2

1
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Таблиця LХХХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1763, 2 – № 1764.

2

1



212

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1765, 2 – № 1766, 3 – № 1767.

2 3

1
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Таблиця LХХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1768, 2 – № 1769.

2

1



214

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1770, 2 – № 1771, 3 – № 1772, 

4 – № 1773, 5 – № 1774.

2

1

5

3 4
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Таблиця LХХХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1775, 2 – № 1776, 3 – № 1777.

2 3

1



216

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1778, 2 – № 1779, 3 – № 1780.

2

1

3



217

Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця LХХХVІ
Фото та прорис графіті № 142.



218

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХХVІІ
Фото та прорис графіті № 215.



219

Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця LХХХVІІІ
Фото та прорис графіті № 215.



220

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця LХХХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1781, 2 – № 1782, 3 – № 1783.

2

1

3



221
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Таблиця ХС
Фото та прорис графіті: 1 – № 1784, 2 – № 1785, 3 – № 1786.

21

3



222

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХСІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1787, 2 – № 1788, 3 – № 1789.

21

3



223
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Таблиця ХСІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1790, 2 – № 1791, 3 – № 1792.

2

1

3



224

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХСІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1793, 2 – № 1794, 3 – № 1795.

2

1

3



225
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Таблиця ХСІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1796, 2 – № 1797.

2

1



226

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХСV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1798, 2 – № 1799.

2

1



227
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Таблиця ХСVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1800, 2 – № 1801, 3 – № 1802.

2

1

3



228

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХСVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1803, 2 – № 1804, 3 – № 1805, 4 – № 1806.

2

1

3

4



229
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Таблиця ХСVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1807, 2 – № 1808, 3 – № 1809, 4 – № 1810.

2

1

4

3



230

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця ХСІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1811, 2 – № 1812, 3 – № 1813.

2

1

3



231
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Таблиця С
Фото та прорис графіті: 1 – № 1814, 2 – № 1815.

2

1



232

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1816, 2 – № 1817.

2

1



233
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Таблиця СІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1818, 2 – № 1819.

2

1



234

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1820, 2 – № 1821, 3 – № 1822.

2

1

3
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Таблиця СІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1823, 2 – № 1824, 3 – № 1825.

2

1

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1826, 2 – № 1827.

2

1



237
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Таблиця СVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1828, 2 – № 1829, 3 – № 1830, 

4 – № 1831, 5 – № 1832.

21

3 4

5



238

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1833, 2 – № 1834, 3 – № 1835, 4 – № 1836.

21

3

4
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Таблиця СVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1837, 2 – № 1838, 3 – № 1839, 4 – № 1840.

21

3

4



240

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1841, 2 – № 1842, 3 – № 1843, 

4 – № 1844, 5 – № 1845.

2

1

3

4 5
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Таблиця СХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1846, 2 – № 1847.

2

1



242

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1848, 2 – № 1849, 3 – № 1850.

2

1

3
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Таблиця СХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1851, 2 – № 1852, 3 – № 1853.

2

1

3



244

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1854 та № 1854а, 2 – № 1855, 3 – № 1856.

2

1

3



245
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Таблиця СХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1857, 2 – № 1858, 3 – № 1859.

21

3



246

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1860, 2 – № 1861, 3 – № 1862.

2

1

3



247
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Таблиця СХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1863, 2 – № 1864, 3 – № 1865.

2

1

3



248

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1866, 2 – № 1867, 3 – № 1868, 4 – № 1869.

2

1

3

4
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Таблиця СХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1870, 2 – № 1871, 3 – № 1872.

2

1

3



250

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1873, 2 – № 1874, 3 – № 1875.

21

3
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252

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1876, 2 – № 1877, 3 – № 1878.

2

1

3



253

Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця СХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1879, 2 – № 1880, 3 – № 1881.

2

1

3



254

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1882, 2 – № 1883, 3 – № 1884.

2

1

3
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Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Та
бл
иц

я 
С
ХХ

ІV
Ф
от
о 
та

 п
ро
ри

с 
гр
аф

іт
і №

 2
03

0.



256

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1885, 2 – № 1886.

2

1
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Таблиця СХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1887, 2 – № 1888.

2

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
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Таблиця СХХVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1891, 2 – № 1892, 3 – № 1893 та № 1893а.

21

3



260

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХІX
Фото та прорис графіті: 1 – № 1894, 2 – № 1895.

2

1
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Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця СХХX
Фото та прорис графіті: 1 – № 1896, 2 – № 1897, 3 – № 1898, 4 – № 1899.

21 3

4



262

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХXІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1900, 2 – № 1901 та № 1901а, 3 – № 1902.

21

3



263

Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця СХXХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1903 та № 1903а, 2 – № 1904, 3 – № 1905.

2

1

3



264

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХXХIIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1906, 2 – № 1907, 3 – № 1908.

2

1

3
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Таблиця СХXХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1909, 2 – № 1910, 3 – № 1911.

2

1

3
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХXV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1912, 2 – № 1913, 3 – № 1914.

2

1

3
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Таблиця СХХXVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1915, 2 – № 1916.

2

1



268

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХXVIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1917, 2 – № 1918, 3 – № 1919, 4 – № 1920.

21

43
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Таблиця СХХXVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1921, 2 – № 1922, 3 – № 1923.

2

1

3



270

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХХXІX
Фото та прорис графіті: 1 – № 1924, 2 – № 1925, 3 – № 1926.

2

1
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Таблиця СХL
Фото та прорис графіті № 1927.



272

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХLІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1928, 2 – № 1929.

2

1
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Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХLIIІ
Фото та прорис графіті № 1932.
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Таблиця СХLІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1933, 2 – № 1934, 3 – № 1935, 4 – № 1936.

21

43



276

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХLV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1937, 2 – № 1938, 3 – № 1939, 4 – № 1940.

2

1

4

3
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Òàáëèö³ ³ëþñòðàö³é                                                                                                                                       
                    

Таблиця СХLVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1941, 2 – № 1942.

2

1



278

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Таблиця СХLVIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1943, 2 – № 1944, 3 – № 1945, 4 – № 1946.

2

1

4

3



279
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Таблиця СХLVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1947, 2 – № 1948.

2

1
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Таблиця СL
Фото та прорис графіті: 1 – № 1950, 2 – № 1951, 3 – № 1952.

21

3
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Таблиця СLІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1955, 2 – № 1956, 3 – № 1957.

21

3
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Таблиця СLIIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1958, 2 – № 1959.

2

1
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Таблиця СLІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1960, 2 – № 1961.

2

1
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Таблиця СLV
Фото та прорис графіті: 1 – № 49, 2 – № 54.

2

1
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Таблиця СLVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 63, 2 – № 63а.

2

1
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Таблиця СLVIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 456, 2 – № 1962, 3 – № 1963, 4 – № 1964.

2

1

3 4
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Таблиця СLVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1965, 2 – № 1966, 3 – № 1967.

21

3
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Таблиця СLIX
Фото та прорис графіті № 1968.
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Таблиця СLX
Фото та прорис графіті № 1969.
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Таблиця СLХІ
Фото та прорис графіті № 4.
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Таблиця СLХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 189, 2 – № 1970.

2

1
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Таблиця СLХІII
Фото та прорис графіті: 1 – № 1971, 2 – № 1972.

2

1
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Таблиця СLХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1973, 2 – № 1974, 3 – № 1975.

2

3

1
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Таблиця СLХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 1976, 2 – № 1977, 3 – № 1978, 

4 – № 1979, 5 – № 1980.

21 3

4 5
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Таблиця СLXVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1981, 2 – № 1982, 3 – № 1983.

21

3
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Таблиця СLXVIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 7, 2 – № 1984, 3 – № 1985.

2

1

3
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Таблиця СLXVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1986, 2 – № 1987, 3 – № 1988.

2

1

3
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Таблиця СLXIX
Фото та прорис графіті: 1 – № 1989, 2 – № 1990, 3 – № 1991.

21

3
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Таблиця СLXX
Фото та прорис графіті № 144.
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Таблиця СLХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1992, 2 – № 1993, 3 – № 1994.

2

3

1
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Таблиця СLХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1995, 2 – № 1996.

2

1
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Таблиця СLХХIIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 1997, 2 – № 1998, 3 – № 1999,

 4 – № 2000, 5 – № 2001.

21

3 4 5
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Таблиця СLХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2003, 2 – № 2004, 3 – № 2005, 4 – № 2006.

2

1

3 4
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Таблиця СLХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2007, 2 – № 2008.

2

1
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Таблиця СLХХVIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2009, 2 – № 2010, 3 – № 2011.

21

3
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Таблиця СLХХVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2012, 2 – № 2013, 3 – № 2014, 

4 – № 2015, 5 – № 2016, 6 – № 2017.

21 3

4 5 6
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Таблиця СLХХІX
Фото та прорис графіті: 1 – № 2018, 2 – № 2019, 3 – № 2020, 4 – № 2021.

2

1

3 4
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Таблиця СLХХX
Фото та прорис графіті: 1 – № 2022, 2 – № 2023, 3 – № 2024.

2

1

3
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Таблиця СLXХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2025, 2 – № 2026, 3 – № 2027, 4 – № 2028.

21

3 4
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Таблиця СLXХХIIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2031, 2 – № 2032, 3 – № 2033, 4 – № 2034.

2

1

3 4
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Таблиця СLXХХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2035, 2 – № 2036, 3 – № 2037, 4 – № 2038.

21 3

4
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Таблиця СLXХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2039, 2 – № 2040, 3 – № 2041, 

4 – № 2042, 5 – № 2043.

2

1

3 4 5
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Таблиця СLXХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2044, 2 – № 2045, 3 – № 2046, 

4 – № 2047, 5 – № 2048, 6 – № 2049.

2

1

3 4 5 6
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Таблиця СLXХХVIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2050, 2 – № 2051, 3 – № 2052, 

4 – № 2053, 5 – № 2054, 6 – № 2055.

21 3

4 5 6
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Таблиця СLXХХVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 114, 2 – № 145.

2

1
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Таблиця СLXХХІX
Фото та прорис графіті: 1 – № 227, 2 – № 2056.

2

1
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Таблиця СХC
Фото та прорис графіті: 1 – № 2057, 2 – № 2058, 3 – № 2059, 

4 – № 2060, 5 – № 2061.

21

3 4 5
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Таблиця СХCІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2062, 2 – № 2063.

2

1
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Таблиця СХCІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2064, 2 – № 2065, 3 – № 2066,

 4 – № 2067, 5 – № 2068.

2

1

3 4 5
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Таблиця СХCIIІ
Фото та прорис графіті № 119.
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Таблиця СХCІV
Фото та прорис графіті № 231.
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Таблиця СХCV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2069, 2 – № 2070, 3 – № 2071, 4 – № 2072.

21 3

4
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Таблиця СХCVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2073, 2 – № 2074, 3 – № 2075, 4 – № 2076.

21

3 4
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Таблиця СХCVII
Фото та прорис графіті: 1 – № 2077, 2 – № 2078, 3 – № 2079.

21

3
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Таблиця СХCVІII
Фото та прорис графіті: 1 – № 2080, 2 – № 2081, 3 – № 2082.

21

3
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Таблиця СХCIX
Фото та прорис графіті: 1 – № 2083, 2 – № 2084, 3 – № 2085.

21

3
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Таблиця СCI
Фото та прорис графіті № 2087.
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Таблиця СCIІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2088, 2 – № 2089, 3 – № 2090, 4 – № 2091.

21

3 4
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Таблиця СCIІI
Фото та прорис графіті: 1 – № 2092, 2 – № 2093.

2

1
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Розділ IІ
КОМЕНТАРІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГРАФІТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАВИ

Відповідно до прийнятої нами методики дослідження [Корнієнко 2010, 
с. 8] історико-культурний коментар до епіграфічних пам’яток подається у дру-
гому розділі відповідно до категорій, в які нами були згруповані виявлені в цен-
тральні наві Софійського собору 606 графіті, що поділені на дві великі групи: 
написи та малюнки.

***
ІІ.1. Написи-графіті
З-поміж епіграфічних пам’яток центральної нави до цієї групи нами 

віднесені 534 графіті, тобто, майже 90% від їх загальної кількості. Їх можемо роз-
бити на наступні категорії:

1) молитовні;
2) пам’ятні;
3) цитати та посилання на твори книжної писемності;
4) написи-прокляття;
5) написи-запитання;
6) підписи до фрескових образів;
7) окремі слова та словосполучення;
8) абетки, склади та окремі літери;
9) написи, зміст яких не встановлений;
10) фрагменти написів;
11) записи лічби.
Співвідношення між різними категоріями написів виглядає наступним 

чином:
Назва категорії Загальна 

кількість
Відсоткове 

співвідношення 
Молитовні написи 105 17,32 %
Пам’ятні написи 114 18,81 %
Цитати та посилання 
на твори книжної писемності

2 0,33%

Написи-прокляття 1 0,16 %
Написи-запитання 1 0,16 %
Підписи до фрескових образів 8 1,32 %
Окремі слова та словосполучення 5 0,83 %
Абетки, склади та окремі літери 62 10,23 %
Написи, зміст яких не встановлений 12 1,98 %
Фрагменти написів 90 14,85 %
Записи лічби 134 22,11 %

ІІ.1.1. Молитовні написи
Майже п’яту частину графіті центральної нави складають молитви. 

Серед них лише три тексти складені за індивідуальними, а не стандартними 
формулами.
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Один з них (№ 1949) виконаний у кінці XVI ст. на мармуровій плиті 
декоративного панно над синтроном містить наступний текст: Die 29 May аnno 
Domini 1587, przed elekciey krola. Racz dac Boze wiek slawic we wszey poboznosci і 
wyrwi z grzechu, smiluy się dla swoiey milosci. Adrian Marciniowski reką swą. M. ‘Дня 
27 травня року Божого 1587, перед елекцією короля. Боже, зволь дати довіку славити в 
усій побожності і вирви з гріха, змилуйся заради своєї милості. Адріан Мартіновський 
рукою своєю’. Молитва є повною імпровізацією (доволі хаотичного характеру), 
що може свідчити про поширення новочасних тенденцій індивідуального 
звернення до Бога, яке вже не орієнтувалося на традиційні взірці. Уточнення 
„перед елекцією короля” (вибори нового короля Сигізмунда ІІІ мали місце 
19 серпня 1587 р.) промовисто говорить про вагому роль політичних подій в 
житті шляхтича Речі Посполитої кінця XVI ст. Адріан Мартіновський гербу 
Topor з Краківського воєводства відомий завдяки своєму підпису під докумен-
том каптурового (переделекційного) суду 1586 р. [Niesiecki 3, s. 225]. Очевидно, 
саме ця людина є автором досліджуваного графіті з промовистим молитовним 
записом. Найімовірніше, Адріан міг бути у Києві в травні 1587 р. тільки проїздом 
і пізніше взяв участь у виборах нового монарха∗.

Другий напис виконаний на фресці у вімі (№ 63): Пресв#mеному 
митрополиту Феогностu все# Рqси многа# лhта. Митрополит Феогност впер-
ше згадується в літописі під 1328 р.: „Того же лhта пресвященный Fеогнастъ, 
митрополитъ Грекъ Кіевский и всеа Руси, пріиде въ Новъгородъ” [ПСРЛ 10, 
с. 201]. Як свідчать літописні дані, митрополит Феогност приймав доволі активну 
участь у церковно-політичному житті своєї митрополії впродовж майже чверті 
століття, до своєї смерті 11 березня 1352 р. [ПСРЛ 10, с. 202-226]. Найвірогідніше, 
графіті виконане в Софії Київській між 1329-1333 рр., коли, відповідно до літо-
писних даних [ПСРЛ 10, с. 203-206], митрополит Феогност перебував у півден-
ній Русі, в тому числі й у центрі митрополії Києві.

Доволі незвичну тричленну структуру молитовної формули демон-
струє напис № 1734 у вімі головного вівтаря. На початку молитви невідомий 
автор звертається до Господа з проханням „за греків”: Господи о грекъ. У другій 
частині формули він називає імена шести осіб: Полисъ, Папа, Лескра, Пеласии, 
Иліи, Еvнилъ. А в третій конкретизує зміст прохання „звільни їх”: zбавъ ихъ. 
Зважаючи на структуру формули важко стверджувати, що графіті виконано 
на замовлення. Скоріше за все автор запису, ймовірно клірик Софії Київської 
(адже напис виконаний у вівтарній частині храму, куди доступ мало духовен-
ство), щиро переживав за долю цих шести греків, що і спонукало його зверну-
тись до Господа з проханням звільнити їх.

Стосовно молитовних звернень до зображених на фресках святих, то епі-
графічний корпус центральної нави на них доволі бідний. Адже тут виявлений 
лише один сильно пошкоджений запис № 1580, автор якого звертається по допо-
могу до зображеного на фресці святого. Нажаль, через значні пошкодження ми не 
маємо змоги визначити, хто і до якого святого звертає свої молитовні сподівання.

Решта молитовних написів центральної нави складена за стандартни-
ми формулами.

У XVI – XVII ст. традиційна формула кириличного молитовного за-
пису включала звернення до Господа з проханням помилувати, спасти або 
пом’янути автора. Структурно така формула містить три основні складо-
ві: 1) дієслово-прохання (пом#ни, помилуи, спаси); 2) звернення до Господа; 
3) вказівку на особу прохача, яка інколи вводиться словами раба своего.

* Тут і далі визначення історичних осіб, які залишили графіті XVI – XVII ст. в Софії 
Київській, здійснювалось спільно з Н. Сінкевич.
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За повною формулою з застосуванням дієслова пом#ни виконана 
молитва Сергія (№ 1921). Слова введення імені прохача опущені в молитвах 
Василя (№ 1916) та невідомого автора, який замінив своє ім’я займенником м# 
(№ 1957). Ще два записи, які можуть бути віднесені до цієї групи, збереглись 
фрагментарно, проте наявність в них слів раба (№ 1959) та своего (№ 1960) вка-
зують, що перед нами фрагменти повних формул.

Повна формула молитви із залученням слова-прохання помилуи представ-
лена записом № 231 інока Митрофана: Помилуи Господи раба своего инока Митроfана 
Степькович". До цієї групи варто віднести запис невідомого автора, виконаний у 
1623 р. (№ 1937): рîêó Áîæîãî АХКГ ìåñÿöà àâãóñòà Ä âòîðþ ïîìèëqè ïîìèëqè. Це 
графіті дуже цікаве та оригінальне не лише з погляду на незвичність формули, а 
й з огляду на його зміст. Насамперед, словосполучення Року Божого, яке є, фактич-
но, калькою з латинського Anno Domini, використовується в кириличних форму-
лах надзвичайно рідко (це перший такий випадок, зафіксований на стінах собору). 
Використання рідковживаного церковнослов’янського вторю та буквеної цифірі 
для запису року і дати свідчить про обізнаність автора з церковнослов’янською 
літературою. Загалом, цей запис яскраво вирізняється серед тогочасних імпрові-
зованих польськомовних молитовних звернень, виконаних шляхтою, і дає всі мож-
ливості припускати його виконання саме духовною особою.

У 1623 р. виконаний латиничний запис № 1909, який також, зважаючи 
на вживане дієслово-прохання, слід віднести до цієї ж групи: roku 1623 
zmiłаszczi się Maryany Zawiszi ‘Року 1623. Змилуйся. Маріанни Завіші’. На жаль, 
серед відомих осіб кількох родин Завіш [Niesiecki 4, s. 699-704] імені Маріанни 
не віднайдено. Втім, можемо припустити, що напис виконано з ініціативи Яна 
Завіші – митрополичого урядника, який фігурує в судовому позові до Іпатія 
Потія 1607 р. [Пам’ятки 2001, с. 339].

І, нарешті, до третього варіанту молитовної формули з використанням 
дієслова-прохання спаси слід віднести молитву Григорія (№ 2014): спаси Господи 
грhшного Григори#.

На підставі наших попередніх досліджень ми встановили, що молитов-
ні записи за наведеними вище формулами заміняють з XVI ст. традиційну дав-
ньоруську формулу Господи помоzи рабq своемq [Корнієнко 2010, с. 359]. На 
нашу думку, така зміна була обумовлена суттєвим зростанням ролі заупокійно-
поминального культу в ранньомодерний час, адже всі ці дієслова доволі тісно 
пов’язані саме з семантикою заупокійно-поминального культу. Так, дієслово 
спасати за християнським віровченням означає визволяти від вічних мук у за-
гробному житті, дієслово помиловати – пробачати кому-небудь провину, виявля-
ти поблажливість чи жалість до когось, зокрема, задля визволення від пекельних 
мук, дієслово поминати – молитися за тілесне та духовне здоров’я живої або упо-
кій душі померлої людини. Втім, застосування наведених вище дієслів у моли-
товних формулах епіграфічних пам’яток не є лише надбанням XVI – XVII ст., їх, 
хоча і порівняно рідко, все ж використовували у давньоруській час. Так, приклад 
подібної формули із застосуванням дієслова спасати демонструє фрагментарно 
збережена молитва Самуїла (№ 1578), а за формою відмінку імені, що узгоджуєть-
ся з дієсловом-проханням спаси, помилуи або пом#ни, сюди ж можуть бути відне-
сені записи Романа (№ 1581) та Борзятініча (№ 2090).

Традиційною ж давньоруською формулою молитви є Господи помоzи 
рабq своемq, широке розповсюдження якої, на нашу думку, обумовлене як її 
відкритою структурою, що здатна включати додаткові елементи, заміняти осно-
вні або скорочуватись до одного чи двох слів, так і широке семантичне наван-
таження дієслова помоzи, яке означає подавати допомогу кому-небудь, підтри-
муючи важкий тягар, полегшувати чиєсь важке становище, рятувати від чогось 
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чи когось, приводити до бажаних наслідків, робити потрібний вплив, сприяти 
виліковуванню, полегшувати стан здоров’я [див.: Корнієнко 2010, с. 359-360]. 
Досліджуючи мовну свідомість давньоруської людини, Т. Вєндіна провела ці-
каве спостереження щодо сприйняття русичами Бога та оцінку людиною самої 
себе. Так, відчуття могутності Господа, який створив не лише оточуючий світ, 
а й саму людину, породжувало у неї відчуття залежності та власної мізерності 
перед ликом Вседержителя, у руках якого були її життя та доля. Людина від-
чувала себе одинокою та беззахисною у ворожому їй світі, тому вона зверталась 
до Господа, який ставав її опорою в житті, джерелом любові та співчуття, ка-
рав за гріхи, однак і пробачав у Своєму милосерді [Вендина 2002, с. 165-166]. І 
саме ці сподівання Господньої допомоги в житті середньовічної людини заради 
спасіння її душі від мук пекла спричинили до широкого розповсюдження цієї 
молитовної формули. Її стандартний текст містить три головні компоненти: 
1) звернення Господи; 2) прохання помоzи; 3) вказівку імені особи прохача, яке 
вводиться словами рабq своемq.

Проте доволі часто серед записів традиційної молитовної формули 
зустрічаються скорочені її варіанти, лише до слова-звернення у вигляді літер 
Ги (№№ 1521, 1525, 1526, 1528, 1529, 1596, 1619, 1628, 1641, 2043), Го (№ 1531), Гди 
(№ 1567 та № 2070) або Ke (№ 1534, № 1675 та № 2046), дієслова-прохання помоzи 
(№ 1579), звернення та прохання Г(оспод)и помоzи (№№ 1558, 1841, 2039, 2047) чи 
Б(ож)е помоzи (№ 1527), або ж практично повного тексту, за винятком вказівки 
на особу прохача (№ 1519, № 1561 та № 1565). Скорочувалась формула й тоді, 
коли автор молитви приєднувався до вже виконаного на фресці запису. Сюди 
можемо віднести дві приписки дієслова-прохання помоzи до молитов Андрія 
(№ 33) та Григорія (№ 34), відповідно, це записи № 1555 та № 1559. За формою 
відмінку імен, що узгоджуються з дієсловом-проханням помоzи скороченою 
формою молитовного запису варто визначити графіті № 2083, яке містить за-
пис трьох імен: Степану, Феодору та Матвію.

Велика кількість написів збереглась частково, часто у вигляді одного-
двох слів, що не дозволяє впевнено встановити, за скороченою, повною чи роз-
ширеною традиційною молитовною формулою виконане графіті. До таких 
фрагментів відносяться: №№ 1518, 1538, 1564, 1582, 1588, 1589, 1590, 1591, 1593, 
1595, 1598, 1607, 1626, 1627, 1634, 1638, 1681, 1837, 1965, 2000, 2008, 2017, 2025, 2044, 
2081. Деякі записи залишились незавершеними, це № 1562, № 1601 та № 1640. 
Доволі великий текст молитви представлений грекомовним написом № 1968, 
проте в ньому відчитується лише слово „поможи”.

Незважаючи на фрагментованість багатьох написів, можемо встанови-
ти, що вони виконані за повною традиційною формулою, включають звернен-
ня, прохання та вказівку особи прохача. До цієї категорії можемо віднести ки-
риличні молитви Петріла (№ 1587), Бориса (№ 1599), Григорія (№ 1600), Міни 
(№ 1648), невідомого автора, від імені якого залишилось лише закінчення …
тіфу (№ 1660), Костянтина (№ 2003),  Лазаря (№ 2012), Петра (№ 2078) та трьох 
невідомих авторів, чиї імена не збереглись (№ 1570, № 1857, № 1975). Сюди ж, 
вочевидь, варто зарахувати два грекомовні тексти: збережену середню частину 
молитви Євгенія (№ 1520) та молитву Георгія (№ 2045), який, щоправда, про-
пустив слово „рабу”.

Приклад заміни одного звернення – замість Господи вжито Богородице – 
продемонстрував автор запису № 1517 Якша. Проте, якщо судити за розмірами 
пошкодженої частини тиньку та наявними фрагментами написів, ця молитва 
мала розширену структуру. Так само як і молитва Воїтініна (запис № 189), який 
називає себе по-батькові. Проте в обох випадках ми не можемо реконструювати 
повний текст молитов.
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Автори записів демонструють різноманітність можливостей розширен-
ня тексту традиційної молитовної формули. Так, автор запису № 34 Григорій 
для підсилення своєї молитви додав вигук аминь, яке в літургійній практиці 
використовується для більшої сили ствердження: Господи помоzи рабu сво~мu 
Григореви амин. Схожий прийом застосував автор напису № 227 Костянтин, 
який, окрім вигуку, додав до тексту прикметник грhшьнъ: Господи помоzи рабq 
своемq Кост#ньтинq грешеном@ аминъ. Таку саму структуру демонструє ав-
тор фрагментарно збереженого тексту (запис № 1995) молитви з проханням 
Господньої допомоги для двох осіб – Григорія та Настасія: … помоzи рабq 
своемоу Григоръеви грhшному аминъ … грhшъному Настасию. Нажаль, за на-
явними даними неможливо встановити, хто саме є автором запису – Григорій, 
який вирішив додати до тексту прохання Господньої допомоги для Анастасія, 
чи запис виконав останній на замовлення Григорія, додавши потім своє ім’я.

В інших випадках в текстах молитов уточнюється зміст прохання. 
Зокрема, автор графіті № 145 Костянтин не лише просить Господньої допомоги, 
а й додає прохання позбавити його від всіляких бід: Господи помоzи рабq своемq 
Кост#ньтинq грhшъномq и иzбави отъ вс#ко# бhды. В іншому записі (№ 144) 
автор, ім’я якого не збереглось через пошкодження тиньку, розпочинає текст 
словами монога лhта, а далі слідує звична формула Господи пъмоzи рабу своему.

Серед розширених молитовних формул центральної нави зустрічають-
ся тексти, які, разом з проханням Господньої допомоги слугують висловленню 
усвідомлення гріховності автора. До таких прикладів можемо віднести молитву 
Андрія (запис № 33) Господи помоzи равq сво~мu Андре~ви богатомq грехы qбогq 
добрыми делы. Ймовірно, сюди ж варто зарахувати фрагмент напису № 1617, від 
якого залишилось два слова – прохання помоzи та прикметник грhшномq. На 
думку Т. Рождественскьої, подібні записи слугували висловленню набожності, 
благочестя, покаяння в гріхах [Рождественская 1992, с. 15]. На нашу думку, більш 
вірогідним буде тлумачення подібних текстів радше не як маніфестацію власної 
набожності чи благочестя, а як усвідомлення власної гріховності та глибоке роз-
каяння автора. І це з усією очевидністю продемонстрував у своїй молитві (графіті 
№ 2002) новгородець Георгій: Господи помоzи рабq своемq Георгеви грhшьномq 
плацqmемqс# мъногохъ … приведеномq къ св#тъ Соfие Богомъ…

Окремо слід назвати розширення традиційної формули за рахунок 
звернення не лише до Господа з проханням допомоги, а й до самого храму, де 
його виконано. Приклад такого розширення формули продемонстрував автор 
напису № 195 Лазар: Господи помоzи рабу своему грhшьному Лаzорю qбогому. 
Св#та# Соfи# помилуи м#. Дещо наближається в змістовному плані до цьо-
го ж прикладу і розташована поруч молитва Симеона (запис № 1575): Господи 
помоzи рабq сво~мq Симеонq грhшномq qбогомq и б#ше въ Соfие.

Доволі цікаво подивитись на цю молитву з позицій мотиваційних чин-
ників виконання пам’ятних записів за формулою „писав такий-то”, що в XVI – 
XVII ст. трансформується у формулу „був тут такий-то” [Сінкевич, Корнієнко 
2009, с. 168]. Нами вже висловлювалась думка, що подібні тексти мають на меті 
підкреслити факт перебування автора у храмі, підтвердити його присутність 
та особисте виконання графіті задля отримання надії на звершення висловле-
них молитовних сподівань [Корнієнко 2010, с. 362]. Графіті № 1575 повністю 
підтверджує цю тезу, адже автор, звертаючись до Господа, підкреслює – гріш-
ному та убогому Симеону, який був у Софії (и б#ше въ Соfие).

Ще одним прикладом розширення традиційної формули молитовного 
запису є подання автором розширених відомостей щодо своєї особи. Приклад 
цього продемонстрував автор запису № 2007 Григорій, проте повний текст 
цього напису реконструювати не вдається через значні втрати: Господи помоzи 
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рабq своемq Григорию бqдqmемq… В інших випадках автори вважають за 
необхідне подати кілька власних імен. Зокрема, автор графіті № 142 молить 
про Господню допомогу для Івана, другим ім’ям якого було Перя, ймовірно, 
скорочення від імені Переніг: Господи помоzи рабu своемu Иванu Пере. Втім, як 
ми зазначали вище, оскільки напис залишився незавершеним, також допустима 
реконструкція тексту як імен особового та по-батькові, тобто, Іван Перенігович. 
Іншим прикладом вказівки двох імен одного автора слугує запис № 1621: Господи 
помоzи рабq своемq грешьномq qбогqмq Бр#числавq Павьлq. Зважаючи на 
інформативну наповненість тексту, розглянемо його детальніше.

Напис видряпаний не зовсім вправно, літери мають різний формат, 
рядки нерівні. Це видає людину грамотну, але ту, яка не мала достатньої прак-
тики в письмі, тим більше, у видряпуванні записів по твердому фресковому 
тиньку. Тобто, графіті виконувалось не на замовлення кліриком собору, а осо-
бисто Брячиславом, який, можливо, за зразок взяв розташовані поруч на фресці 
з образом св. мученика близькі за часом молитви Лазаря (№ 195) та Симеона 
(№ 1575), що виконані за розширеною традиційною формулою й включають 
прикметники грhшьнъ та qбогъ. Автор запису був людиною невисокого зрос-
ту, на що вказує незначна висота розташування графіті, що становить 128 см 
від рівня підлоги. Показово, що Брячислав-Павло вказав не лише хрестильне, 
а й князівське титульне ім’я. Це дозволяє стверджувати, що він на момент ви-
конання графіті тримав власне княжіння, адже саме князівські імена фіксували 
статус їх носіїв у системі родових відносин [Литвина, Успенский 2006, с. 118]. 
Л. Войтович називає п’ять князів з таким іменем, чотирьох з полоцької гілки 
(Брячислав Ізяславич, Брячислав Давидович та два Брячислави Васильковичі) й 
одного – Брячислава Святополковича – з турівської [Войтович 2006, с. 280, 286, 
291, 294, 358]. Щоправда, в усіх випадках ми не маємо відомостей про те, що ко-
трийсь з них мав хрестильне ім’я Павло.

Відповідно до палеографічного датування запису його автором з-поміж 
відомих нам Брячиславів могли бути Брячислав Давидович або Брячислав 
Святополкович. Втім, літописні відомості щодо обох вкрай фрагментарні.

Так, Брячислав Давидович згадується під 1127 р. в Лаврентіївському 
[ПСРЛ 1, стлб. 298] та Іпатіївському літописах [ПСРЛ 2, стлб. 296] як учасник 
усобиці між полоцькими князями та Мстиславом Володимировичем: Из#славъ 
… иде паки Из#славлю къ стрыема своима вод# с собою и Бр#числава з#т# 
сво~го [ПСРЛ 1, стлб. 298]. Хоча в літописі князя названо зятем Ізяслава, дослід-
ники схиляються до думки, що Брячислав був одружений з донькою Мстислава 
Володимировича Ксенією [Войтович 2006, с. 286; Литвина, Успенский 2006, с. 
269-270, прим. 2]. Полоцькі князі в ході усобиці зазнали поразки й були вислані 
до Візантії, в тому числі й Брячислав: на користь цього наводиться інформація 
новгородського архієпископа Антонія (Добрині Ядрейковича), який у 1200 р. ба-
чив у Константинополі в церкві Даниїла Стовпника могилу Ксенії Брячиславлі 
[Войтович 2006, с. 462; Литвина, Успенский 2006, с. 275-276, прим. 19].

Як бачимо, жодних достовірних відомостей про перебування Брячислава 
Давидовича у Києві ми не маємо, тож навряд чи він міг бути автором молитов-
ного запису.

Про народження Брячислава Святополковича літописи Лаврентіїв ський 
[ПСРЛ 1, стлб. 280] та Іпатіївський [ПСРЛ 2, стлб. 256] згадують під 6612 (1104/1105) 
р.: и родис# q С(в#)тополка с(ы)нъ и нарекоша им# ~му Бр#числавъ [ПСРЛ 1, стлб. 
280]. Другий раз у літописній статті під 1127 р. ім’я князя згадується у зв’язку зі смер-
тю 28 березня та його похованням 5 квітня [ПСРЛ 1, стлб. 296]; цю ж інформацію 
повідомляє Никонівський літопис: Преставис# кн#зь Бр#числавъ, сынъ Св#тополчь 
меншій, мhсяца марта въ 28, а погребенъ апреля въ 5 [ПСРЛ 9, с. 154].
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Слід зазначити, що Л. Войтович [Войтович 2006, с. 358] пише, ніби 
Брячислав Святополкович помер 28 березня 1123 р. у Турові. Скоріше за все, 
тут наявна друкарська помилка, хоча дата смерті Брячислава „28.03.1123” наво-
диться Л. Войтовичем двічі у статті. Далі дослідник зазначає, що князя поховано 
5 квітня 1127 р. у Києві, і цей факт міг бути своєрідною декларацією турівської 
династії своїх прав на Київ. Як на джерело інформації Л. Войтович посилається 
на відповідні статті Лаврентіївського та Никонівського літописів, однак в них 
повідомляється про дати смерті та поховання Брячислава, ніяких відомостей 
про місце його смерті (Турів) та поховання (Київ) літописні статті не містять.

Незважаючи на лаконічність літописних повідомлень, маємо ряд цін-
них свідчень щодо можливостей перебування Брячислава у Києві: він був си-
ном Святополка-Михайла Ізяславича (1050-1113 рр.), який посідав великокня-
зівський престол з 1093-го по 1113 р. [Войтович 2006, с. 355]. Відтак, дитинство 
княжич провів у стольному граді. Але чи міг він бути автором молитовного 
запису, адже на момент його можливого виконання мав не більше дев’яти 
років? Відповісти на це питання ми можемо, звернувшись до результатів до-
слідження новгородських берестяних грамот, зокрема, виявлених у південній 
частині Неревського розкопу фрагментів берести з учнівськими вправами та 
малюнками хлопчика Онфіма. На думку В. Арциховського, Онфімові було 
чотири-п’ять, максимум шість років [Арциховський 1957, с. 222], однак, не-
зважаючи на такий юний вік, хлопчик доволі впевнено виводить складові 
традиційних формул для берестяних листів „Поклон від Онфіма до Даніли” (№ 
199) або для молитовних записів „Господи, поможи рабу своєму Онфіму” (№ 203) 
[Арциховский 1957, с. 217, рис. 2; с. 219, рис. 3].

З літописних джерел ми маємо відомості про функціонування у 
митрополичій Святій Софії скрипторію, що, цілком логічно, дозволяє припу-
стити наявність в стінах храму школи. Дослідженнями графіті Софії Київської 
виявлено групу записів, що можуть бути пов’язані з діяльністю школи при 
кафедральному храмі; мова йде про абетки та про записи окремих грама-
тичних вправ. Згідно спостережень Т. Рождественської, видряпування абеток 
середньовічними авторами виконувалось з розумінням їх сакральності, поза-
як уявлення про святенність слов’янської азбуки відмічаються вже у ранній 
період слов’янської писемності, в ІХ ст. [Рождественская 1992, с. 16]. Водночас 
дослідниця не відкидає версії А. Мединцевої та К. Попконстантінова, що абет-
ки могли мати суто практичне значення й слугувати для тренування писця 
[Медынцева, Попконстантинов 1984, с. 54]. Саме з таких позицій варто розгля-
дати виявлені, наприклад, у Георгіївському приділі графіті № 864, що є почат-
ком абетки абвг, поруч з яким той же автор прокреслив приклади утворення 
складів: аб, ба [Корнієнко 2010, с. 56, табл. LXIX, 1], або ж прокреслені поруч 
дзеркальна та звичайна літери а в написі № 913 [Корнієнко 2010, с. 63, табл. ХСІ, 
1]. Як граматичні вправи по утворенню складів варто розглядати графіті № 917 
бо, во, го, до [Корнієнко 2010, с. 63-64, табл. ХСІІ, 2] або № 1122 аб, аz [Корнієнко 
2010, с. 120, табл. CCVII, 2], позаяк приклади нашим записам можна зустріти се-
ред берестяних грамот, зокрема, виконаними згадуваним вище новгородським 
хлопчиком Онфімом [Арциховский 1957, с. 216, рис. 1]. До речі, на цій же фресці, 
де знаходиться запис Брячислава, з-поміж інших графіті можемо виділити по-
чаток абетки (№ 1624) та малюнок людини, явно виконаний дитиною (№ 1643). 
Всі ці графіті яскраво ілюструють навчання хлопчиків „учению книжному”, 
безумовно позитивні результати якого ми можемо спостерігати на стінах храму. 
Тож визнання авторства запису № 1621 за юним Брячиславом Святополковичем 
цілком припустиме, що, до речі, пояснює особливості зовнішнього вигляду 
літер та незначну висоту графіті над рівнем підлоги.
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Записана в графіті інформація дозволяє нам встановити хрестильне ім’я 
Брячислава як Павло та визначити найбільш імовірну дату його народження.

Між двома прямим датами статті 6612 р. Лаврентіївського літопису – 18 
грудня, коли митрополичий стіл посів Никифор та 4-6 лютого, коли спостеріга-
лось „знамення на небі” (дослідники розглядають описане в літописі „знамення” 
як явище сонячного та місячного гала, тобто, атмосферного ефекту розсіяння 
світла на мікрокристалах льоду в атмосфері [Святский 2007, с. 100-101, прим. 
36]) – літописець вміщує відомості про безрезультатний похід загонів велико-
князівського воєводи Путяти, сина Володимира Мономаха Ярополка, сівер-
ського князя Олега Святославича та полоцького князя Давида Всеславича про-
ти мінського князя Гліба Всеславича, а після цього – про народження у князя 
Святополка сина Брячислава. В літописній статті для датування походу вжито 
зворот сего же лhта исход#mа, тобто, наприкінці цього 6612-го року. На цій під-
ставі дослідники відносять похід до лютого 1105 р., відтак Брячислав мав би 
народитись цього ж місяця [див., напр.: Літопис Руський 1989, с. 160]. Однак, на 
нашу думку, аналіз хронологічних викладок статті вказує, що похід на Мінськ 
та народження Брячислава відбулися дещо раніше. В літописній статті пря-
мі дати розташовані у чіткій послідовності: 20 липня, 21 серпня, 6 грудня, 13 
грудня, 18 грудня, 4-6 лютого. Відтак похід та народження князя вкладаються 
у хронологічні рамки від 18-го грудня 1104 р. до 4-6 лютого 1105 р. В християн-
ській традиції дитині надається ім’я святого, день пам’яті якого припадає на 
день її народження або близький до нього в часі. На означений хронологічний 
проміжок припадають 23-го грудня – пам’ять св. Павла, єпископа неокесарій-
ського [Житія 4, с. 642-643], 14 січня – пам’ять побиття преподобних отців на 
Синаї та в Раїфі, один з яких мав ім’я Павло, та 15 січня – пам’ять св. Павла 
Фівейського [Житія 5:1, с. 439-440, 484-491]. Як бачимо з літописної статті, на 
момент народження Брячислава воєвода та князі з мінського походу вже по-
вернулись (и възратишас# оп#ть). Відтак мусимо виснувати, що Брячислав на-
родився не 23 грудня, а 15 січня чи, менш вірогідно, в близький до цієї дати 
час. Відтак, мінський похід міг відбутися в другій половині грудня – першій 
половині січня 6612 (1104/1105) р. та тривав близько місяця. Цього часу цілком 
достатньо було для походу на Мhнескъ та повернення до Києва: позаяк день 
переходу є змінною метричною одиницею, адже, на думку дослідників, кінний 
день переходу займає від 46 км [Толочко 2008, с. 321] до 75 км [Устюгов 1946, с. 
305], на шлях від Києва до Мінська (близько 525 км) мало бути витрачено від 7 
до 12 днів. Втім, літописна фраза «и не успhша ничтоже, и възвратишася опять» 
[Бугославский 2006, с. 223] дозволяє припустити, що кінцевої географічної мети 
походу не було досягнуто і війська повернулись з півдороги. Тобто, тривалість 
цієї військової виправи цілком могла вкластися в проміжок часу в три з полови-
ною тижні, між 18 грудня 1104 та 15 січня 1105 р.

Таким чином, дослідження молитовного запису Брячислава дозволи-
ло уточнити хронологію літописних повідомлень, зокрема, щодо датування 
мінського походу кінцем грудня 1104-го р. – першою половиною січня 1105-
го р., а також отримати нові дані з генеалогії Рюриковичів, зокрема, встанови-
ти вірогідно точну дату народження у великого київського князя Святополка 
Ізяславича сина Брячислава-Павла – 15 січня 1105-го р. Оскільки княжич вказав 
у молитовному записі своє титульне ім’я, то, вочевидь, на момент його вико-
нання він отримав власне княжіння. Це сталося, на думку дослідників, близько 
1110 р. [Войтович 2006, с. 358]. Відтак, найбільш вірогідним часом виконання 
графіті варто визнати 1110-1113 рр.
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ІІ.1.2. Пам’ятні написи
Серед графіті центральної нави в кількісному аспекті домінують 

пам’ятні написи. Метою таких записів можемо назвати прагнення авторів закрі-
пити пам’ять про подію, що є для нього значимою, вартою для сакралізації, по-
заяк сакральний простір культової споруди розповсюджується і на виконане на 
стіні храму графіті, посилюючи його. В київській середньовічній епіграфіці од-
нією з найпоширеніших формул пам’ятного запису є та, в якій автори вказують 
дату смерті померлого: „Місяця такого-то у такий-то день приставився раб Божий 
такий-то”. Т. Рождественська вважає, що використання дієслова преставис# ві-
дображає своєрідність давньоруських поминальних графіті [Рождественская 
1992, с. 13]. Проте ми вже висловлювали думку [Корнієнко 2010, с. 360], що, 
зважаючи на структуру формули, більш доцільним буде називати такі записи 
пам’ятними, адже в багатьох випадках вона використовувалась не лише для по-
відомлення про смерть людини, а й про початок чи завершення якоїсь справи, 
про ту чи іншу подію тощо.

Для підтвердження нашої тези з-поміж пам’ятних написів центральної 
нави можемо навести тексти графіті № 4 та № 7.

Так, автор запису № 7 повідомляє про поставлення владики: мhс#ца 
април# въ F дhнь поставлено бысть владыка. Обвал тиньку знищив ім’я постав-
леного владики, від якого збереглась лише початкова літера К. Відтак, припу-
щення С. Висоцького, що в цій частині містилось ім’я „Іларіон”, а в тексті повідо-
млялось про поставлення київським митрополитом русина Іларіона [Высоцкий 
1966, с. 38; 1976, с. 210, 212-214], не підтверджується спостереженням над текстом. 
Так само не відповідають літописній даті 1051 р., коли Іларіон став митрополи-
том [Бугославский 2006, с. 192], палеографічні характеристики складових графіті, 
більш характерні для кінця ХІ – кінця ХІІ ст. І, нарешті, у приділі свв. апостолів 
Петра і Павла нами виявлений напис № 1168, в якому повідомляється про по-
ставлення митрополитом Іларіона 12 лютого [Корнієнко 2008]. Відтак, з більшою 
вірогідністю можемо припустити, що в графіті № 7 повідомлялось про постав-
лення єпископа, адже термін „владика” вживався по відношенню не лише до ми-
трополитів, а й до єпископів.

Автор напису № 4 Дмитро повідомив про поховання в соборі Всеволода 
Ярославича. Щоправда, намагаючись внести корективи у текст опублікованого 
С. Висоцьким напису, В. Орел та А. Кулик вважали, що Дмитро писав покаян-
ня – Дмитръ јлъ отрочъ каету [Орел, Кулик 1995, с. 128]. Невідповідність за-
пропонованого прочитання оригіналові запису відмітив ще С. Висоцький, хоча 
пізніше прийняв її, лише з тією поправкою, що слово каета в даному контексті 
має значення не „покаяння”, а „жаль” чи „скорбота” [Висоцький 1998, с. 131-132; 
1998а, с. 141-143]. Дослідник звернув увагу на стилістичну близькість повідо-
млення графіті до літописної статті: „преставися великый князь Всеволодъ, сынъ 
Ярославль, внукъ Володимерь, мhсяца априля въ 13 день, а погребенъ бысть 14 
день недhли сущи тогда страстнhй и дни сущю четвертку, в онъ же положенъ 
бысть въ гробh в велицhй церькви святыя Софья” [Бугославский 2006, с. 238], 
тож цілком справедливо припустив, що запис виконано 14 квітня 1093 р. князів-
ським дружинником Дмитром, вірогідно, під час або невдовзі після поховання 
Всеволода у Софійському соборі. Незвичність цієї події для автора графіті поля-
гала в тому, що митрополичий храм не був спочатку призначений для влашту-
вання у ній усипальні, яка була влаштована тут за Всеволода Ярославича [докл. 
див.: Нікітенко 2003, с. 153, 155]. На думку Н. Ні кітенко [Нікітенко 2000, с. 39; 2003, 
с. 157; Никитенко 2008, с. 358-359], яку ми повністю поділяємо, Всеволода було 
поховано в північній внутрішній галереї у великому склепі-усипальні, рештки 
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якого в 1952 р. досліджені археологом М. Каргером. Він виявив два відрізки пе-
регородки, яка проходила впоперек галереї, сполучаючи її північну та пів-
денну стіни. Ці відрізки перегородки, зведеної впритул до східної поверхні 
пілонів стін галереї, мають товщину до 0,45 м і лежать на 15 см нижче сучасно-
го рівня підлоги; вони збереглися на висоту 20 см. Зважаючи на те, що їх скла-
дено з плінфи на світло-рожевому цем’янковому розчині й вони закривають 
нижню частину фресок стін, ці фрагменти є залишками давньоруського це-
гляного склепу, побудованого вже після основного розпису собору. Причому 
східна поверхня обох відрізків зберегла на собі залишки фрескового тиньку з 
темно-червоним (пурпуровим) пофарбуванням. М. Каргер припустив, що тут 
знаходилася „якась розкішна усипальня” [Каргер 1952, арк. 23-24]. Саме над 
цим склепом-усипальнею був видряпаний знак-тризуб Всеволода Ярославича 
[докл. див: Нікітенко, Корнієнко 2010а].

У софійському некрополі, як припускають дослідники [Нікітенко 2003, с. 
163; Івакін 2008, с. 30], поховані деякі з кліриків собору, які згадуються в пам’ятних 
написах у вімі центральної нави. Так, в записі № 236 повідомляється про смерть 
ієрея святої Софії Іоакима: мhс#ц# марта вь Д на пам#ть св#того Павла і Qльны 
приставис# рабь Божии "кимь именемь Перфюрии ~рhи Св#тоh Софьh. А в написі 
№ 216 невідомий автор повідомляє дату смерті дияконової куми: мhс#ц# априли# 
Е дhнь приставис# Наqменичhвна дь"къна кqмчеh попини мертво Симовq… 
Можливо, про дати смерті кліриків собору або їхніх рідних повідомляють тексти 
графіті № 54 (мhс#ц# іюн# въ ВІ дьнь прhставис# рабъ Божии Іванъ) та № 215 
(мhс#ц# окт#мбр# въ .Е. дьнь преставис# раба Божи" Марfа).

Незвичну структуру має запис № 49, який також повідомляє про смерть 
одного з кліриків Софії Київської подьяка Петра: лhта ЅЈКF преставис# рабъ 
Божиі подь"къ Петръ. Незвичність структури формули полягає в тому, що в 
тексті графіті відсутня вказівка дати поховання Петра, необхідної для церков-
ного поминання, натомість вказано рік його смерті.

Розширене датування містить текст графіті № 52, яке повідомляє про 
смерть Захарії, ймовірно, також клірика Софії Київської: въ лhто• Ѕ • Ј • ЦГ • 
приставис# рабъ Божии Zахари# мhс#ц# fевр#р#   ZІ дьнъ • на пам#ть св#тогъ 
Fедора Тирена въ суботу въ блажънову… Нажаль, закінчення напису пошко-
джене, тож ім’я його автора залишається невідомим.

Ще шість графіті, які можуть бути віднесені до записів, в яких, вірогід-
но, були зазначені дати смерті осіб, збереглись фрагментарно. Текст № 1986 
складається лише з зазначення дати без повідомлення про подію: мhс#ц# 
августа въ ІF. Одне графіті (№ 217) залишилось незавершеним, ймовір-
но тому, що його автор зазначив лише місяць та пропустив дату: мhс#ца 
авъгуста приставис#. В записі № 1719 реконструюється лише дата 26 травня 
(мhс#ц# маиа КЕ), у № 1572 та, незавершеному, № 1817 – місяць події: від-
повідно, мhс#ц# окьтомъбр# та мhс#ц# #нвар#. А від пам’ятного напису на 
фресці з образом св. Варвари (№ 1539) залишились лише слова въ дьнь.

На окрему увагу заслуговують ще два фрагментарно збережених запи-
си, в яких зазначений рік виконання.

Один з них (№ 1983) виконаний у 1260 р., за двадцять років після за-
хоплення Києва військами Батия. Тож графіті є важливим достовірним свід-
ченням продовження життя Києва після розгрому міста в 1240 р. Повний текст 
цього напису реконструювати не вдається, залишилась лише дата – ЅеЈеKИе. 
В записі літери містять вказівку закінчення –е, що доволі часто зустрічається 
в епіграфічних та писемних пам’ятках. Так, в написі № 55 з Софії Київської 
до позначення сотень та тисяч додано закінчення –но~, а десятків та оди-
ниць – закінчення –~ [Высоцкий 1966, с. 98]. В написі на хресті Володимира 
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Ольгердовича літерні позначення тисяч та сотень також мають закінчення 
–но~ [Івакін, Козубовський 1993, с. 122, рис. 12]. В ряді записів писців у перга-
менних кодексах до різних літерних позначень дат також додані літерні за-
кінчення: в № 167 до позначення тисяч додано закінчення –ное, у № 212 – за-
кінчення –но~, в № 235 до числа дати додано закінчення –и, а в № 239 до позна-
чення тисяч, сотень і десятків з одиницями додано закінчення –~ [Столярова 
2000, с. 187, 222, 235, 237].

В другому написі (№ 1684), що виявлений у вімі головного вівтаря, 
була зазначена дата від 1018 до 1021 рр. (остання цифра знищена вибоєм). 
Досліджуючи спільно з Н. Нікітенко історичний контекст появи графіті, ми 
спробували уточнити, коли саме між 1018 – 1021 рр. воно могло бути викона-
не, вдавшись до контекстного аналізу з урахуванням місця розташування на-
пису та фреску, на якій його виконано. Ми дійшли висновку∗, що виконання 
цього запису на зображенні дияконіси в головному вівтарі собору та літур-
гійного характеру цього образу, розміщеного навпроти престолу, може вка-
зувати на зв’язок графіті з найвеличнішим таїнством – першою Євхаристією, 
що відбулася в Софії в той час, який вказано в графіті. Виходячи з того, що 
перша Євхаристія сталася тут під час освячення престолу 11 травня 1018 р., 
можна зробити висновок, що в тексті зазначений 6526 (1018) р., тож втрачена 
остання літера – S (6). Отже, 1018 рік варто визнати нижньою вірогідною да-
тою виконання графіті № 1684 і цей запис фактично фіксує час завершення 
будівництва та розпису Софії Київської.

Три пам’ятні написи містять лише зазначення року. Так, автор напису 
№ 114 вказав рік виконання: ЅЈА, тобто, 6701 (1193) р. з позначенням закінчен-
ня для всього напису –е (приклади чому наведені вище).

В записі № 2035 зазначений 6541 (1033) р., переданий літерами ЅФМА. 
Ця дата пов’язується нами з есхатологічними очікуваннями, які набули особли-
вого напруження в канун тисячоліття зі смерті Ісуса Христа [тема докладно ви-
світлена в наших роботах: Нікітенко, Корнієнко 2009; Корнієнко 2010, с. 400-410; 
Никитенко, Корниенко 2010; 2010а]. На цій же фресці, де виявлена дата 1033 р., 
виконано інший запис, № 2054. Його права частина знищена обвалом тиньку, 
тож впевнено читаються літери, що позначають тисячі та сотні (ЅФ), а за збере-
женим фрагментом літера, що позначала десятки, може бути реконструйована 
як Л або М. Відтак, напис міг містити дату від 1022 по 1041 р.

Слід також зазначити, що традиція видряпування графіті, текст яких 
містить лише вказівку року, зберігається і в ранньомодерний час. Для прикла-
ду можемо навести записи XVI – XVII ст. на мармурових плитах декоративно-
го фриза над синтроном: в кириличному графіті № 1940 зазначений 1650 р. 
(АХН), а в латиничному № 1901 – 1594 р. (anno 1594).

В нашій попередній роботі вже зазначалося, що подібно до традиційної 
молитовної формули „Господи, поможи рабу своєму такому-то” наведена вище 
формула пам’ятного запису має відкриту структуру, а тому здатна включати нові 
додаткові елементи, випускати або замінювати основні, що й обумовлює її поши-
рення та зберігання в письмовій та епіграфічній традиціях протягом середньо-
віччя та раннього модерного часу [Корнієнко 2010, с. 360]. На користь цього твер-
дження можемо навести фрагментарно збережений запис № 1928 на шиферній 
ручці крісла митрополита, виконаного 2 травня 1658 р. Нажаль, через пошко-
дження ми не можемо встановити, якій саме події присвячений його текст.

* Присвячена дослідженню цьому напису спільна стаття Н. Нікітенко та В. Корнієнка, в 
якій досліджується питання ідентифікації образів святих жінок у вімі головного вівтаря 
як дияконіс, зараз знаходиться у друці.
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Другою поширеною формулою пам’ятних написів є „писав такий-то”. 
Особливою рисою таких записів давньоруського часу дослідники називають 
відсутність займенника першої особи однини аzъ [Рождественская 2003, с. 215]. 
В нашій попередній роботі ми зазначали, що метою виконання подібних за-
писів було підкреслення факту перебування автора у храмі, своєрідне підтвер-
дження своєї присутності з метою отримання надії на звершення висловлених 
молитовних сподівань [Корнієнко 2010, с. 361-362]. Доказом цієї тези слугує ви-
явлений у центральній наві молитовний напис Симеона (№ 1575), який, зверта-
ючись до Господа, підкреслює своє перебування у Софії.

Загалом серед графіті центральної нави за повною формулою складено два 
написи, обидва знаходяться на одній фресці. Один з них (№ 2069) зберігся фраг-
ментарно, реконструюється лише початок фрази а се писалъ. Текст другого (№ 
119) повністю підлягає реконструкції: а се писалъ Манеилъ. Тож Мануїл та інший 
автор підкреслили особисте виконання записів, включивши до стандартної фор-
мули слова а се. Текст ще двох графіті дозволяє зробити припущення, що записи 
були виконані за розширеною структурою, проте повну формулу реконструюва-
ти не вдається, відчитуються лише імена Варлам (№ 2031) та Ілля (№ 2085).

Іншим варіантом скорочення пам’ятного напису XI – XV ст. за формулою 
„писав такий-то” є зазначення лише імені автора в називному відмінку. В межах 
центральної нави виявлено кілька таких написів, виконаних двома Павлами (№ 
1592 та № 2091), Стефаном (№ 2093), Міною (№ 1674), Феодором (№ 2088), Олегом 
(№ 2088), Мікулою (№ 2092) та Хазаром (№ 2072). Останній антропонім зустріча-
ється вперше, у писемних пам’ятках він не зафіксований.

Досліджуючи структуру пам’ятних написів Георгіївського та Петро-
павлівського приділів Софії Київської ми встановили, що традиційна для дав-
ньоруських написів формула „писав такий-то” у XVI – XVII ст. витісняється 
формулою „був тут такий-то”. Не виключено, що така трансформація від-
бувається під впливом латиничної епіграфіки, представленої формулами, що 
починаються словами „Hyc fuit” або „Byl tu” [Сінкевич, Корнієнко 2009, с. 168]. 
Повна формула такого напису повинна містити три основні складові: 1) зазна-
чення дати або лише року перебування в соборі; 2) фрази-зв’язки „Був тут” 
„Hyc fuit” або „Byl tu”; 3) вказівку особового (власного) та родового імен автора. 
Формули пам’ятних написів XVI – XVII ст. мають відкриту структуру, що здат-
на до розширення або, частіше, до скорочення. Зокрема, доволі часто автори 
пропускали фразу-зв’язку, вказуючи лише рік перебування у храмі та особове 
й родове ім’я. В іншому випадку скорочення традиційної формули передбача-
ло виконання лише третьої складової, тобто, зазначення особового та родового 
імен автора без акцентування уваги на році виконання напису. В останньому 
випадку скорочення навіть допускалась вказівка лише одного з них, тобто, лише 
власного чи родового імені автора. Дещо рідше зустрічаємо приклади скоро-
чення традиційної формули лише до вказівки першої частини, тобто, року ви-
конання, хоча в цьому випадку ми не можемо бути впевнені у завершеності 
напису. Розширення традиційної формули, як можемо встановити за наявни-
ми даними, передбачало вказівку місця походження автора, зазначення його 
приналежності до певного соціального стану, зокрема, до духовенства.

Серед епіграфічних пам’яток центральної нави повна кирилична фор-
мула пам’ятного напису XVI – XVII ст. зустрічається лише один раз. Це графіті 
№ 1885, що виконане Іоанном у 1641 р., який, щоправда, скоротив своє родове 
ім’я до однієї літери: былъ тутъ Іоанъ К. року АХМА. У двох випадках (№ 1860 
та № 1950) написи збереглись фрагментарно, відчитуються лише фрази былъ 
тутъ. В третьому написі (№ 63а), виконаному Тимофієм, опущена вказівка року 
виконання: тuтъ былъ рабъ Божии Тимоfеи.
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Серед латиничних графіті повна формула пам’ятного напису 
зустрічається в графіті, виконаних Миколою Весселем (№ 1886: Byl tu Mikolay 
Wessel anno Domini 1585), Христофором-Симоном Окольським й, вірогідно, його 
батьком Станіславом (№ 1899: Byl tu Kristow Szymo[n] Okolszki y Sztaniszlaw … 
roku 1589), а також Христофором Замойським, чий напис залишився незавер-
шеним, проте за наявними даними можемо припустити, що в тексті передба-
чалось зазначення року (№ 1915: Bil tu Kristof Zamoisky ro{ku}. За скороченою 
формулою, коли опускалась дата виконання напису, складений напис Войцеха 
Надольського (№ 1924: Bil tu Woycech Nadolsky). Ще одне графіті (№ 1904), ско-
ріше за все було складене за повною формулою, проте збереглось фрагментар-
но, можемо розібрати лише слова „Byl tu Ian”.

Досить часто автори латиничних написів скорочували текст, пропускаю-
чи слова-зв’язки. В межах приділа виявлено одинадцять латиничних графіті, ви-
конаних Симоном Радомітою у 1589 р. (№ 1942), Мартіном Броньовським у 1590 р. 
(№ 1932), Анною з Кішок у 1599 р. (№ 1761), Яном Злотопольським 13 квітня 1601 р. 
(№ 1918), Яном Єжьорковським у 1615 р. (№ 456), Василем Коммоницьким у 1620 р. 
(№ 1910), Грицаєм Совогулою 31 травня 1621 р. (№ 1954), Олександром Єловицьким 
у 1625 р. (№ 1906), Олександром Мостошем у 1630 р. (№ 1919), Яном Лозінаським 
(№ 1890), Мартіном Волінським (№ 1842) та Станіславом Бзовським (№ 1843), роки 
виконання записів якими встановити не вдається. Ще чотири пам’ятні написи, во-
чевидь, можуть бути зараховані до цієї групи. Три з них залишились незаверше-
ними (№ 1922, № 1936 та № 1941), а в одному випадку (№ 1953) відносно впевнено 
можемо розібрати лише цифри року 1598-го. З-поміж кириличних написів цен-
тральної нави лише два виконані за такою ж структурою, вони виконані Карпом 
Дубиною у 1655 р. (№ 1902) та Миколою Шибекою у 1658 р. (№ 1889).

Проте більшість латиничних пам’ятних написів складається з особового та 
родового імен авторів. До цієї групи слід зарахувати графіті, виконані Стефаном 
Левіковським (№ 1687), Олександром Копцем (№ 1876), Андрієм Барським 
(№ 1877), Андрієм Бзольчеком-Левицьким (№ 1891), Миколою Маршевським 
(№ 1895), Самуїлом Бакою (№ 1912), Антоном Пілкою (№ 1913), Миколою 
Верещинським (№ 1917), Павлом Ясинувським (№ 1947), Іоанном Бучацьким 
(№ 1948), Миколою Волком (№ 1958), Прокопієм Олександром Скаржевським 
(№ 1991) та Яном Кешизьким (№ 2056). В одному випадку ми можемо впевнено 
встановити лише скорочену форму особового імені Андрій, яким родове ім’я 
виконане у вигляді монограми, що наразі не піддається розшифруванню (запис 
№ 1920). Слід, втім, зазначити, що деякі латиничні пам’ятні написи збереглись 
фрагментарно, в їхніх текстах реконструкції піддаються здебільшого власні імена 
авторів: № 1668, № 1831, № 1888, № 1927, № 1930, № 1933. Запис № 1556 зберігся по-
гано, проте скидається на те, що він також містив не лише родове ім’я автора.

За такою ж структурою – вказівка особового та родового імені – викону-
вались і кириличні написи XVI – XVII ст. З-поміж кириличних пам’ятних написів 
центральної нави сюди можемо віднести записи, виконані Іваном Михайловичем 
(№ 1893), Романом Івановичем (№ 1939), Іваном Поновичем (№ 1938), Назаром 
Шаїмовим (№ 2062), Антонієм Грековичем (№ 1945) та Федором Ружинським 
(№ 1884). Два графіті збереглись фрагментарно, однак можемо встановити, що 
вони також містили особове та родове імена авторів: в одному збереглось лише осо-
бисте ім’я Семен (№ 1961), в другому – по-батькові Іванович (№ 1989). Автор напису 
№ 1903а Костянтин скоротив своє ім’я лише до однієї початкової літери Л., подібно 
до автора графіті № 1885 Іоанна К. Втім, в окремих випадках складно встановити, 
вказане в тексті родове ім’я чи автор іменує себе по батькові, наприклад, в написах 
Романа Івановича та Івана Михайловича. Більш зрозуміло це в тексті графіті № 1931, 
автором якого є Карпо Федорович Свіщн… (останнє збереглось фрагментарно).
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Як різновид структури подібної формули пам’ятного напису XVI – XVII ст. 
слід назвати написи, автори яких вказували свою приналежність до духовенства. У 
формулах таких графіті в першій частині зазначається сан, а в другій – ім’я людини. 
В межах центральної нави до цієї групи можуть бути віднесені записи ієродиякона 
Дорофія (№ 1685), ієромонахів Симона (№ 1907) та Ієзекиїля (№ 1973), попа Конона 
(№ 1943). Не виключено, що всі ці особи входили до кліру Софії Київської.

В окремих випадках автори записів XVI – XVII ст. вказували лише влас-
не ім’я. Сюди можемо віднести кириличні графіті, виконані двома Стефанами 
(№ 1970 та № 2032), Григорієм (№ 1944) та Міхалоном (№ 1935), а також лати-
нічні, виконані двома Янами (№ 1671 та № 1914), Василем (№ 1844) та Іоанном 
Федором (№ 1926). Як розширений різновид такої формули має розглядатись 
колективний запис Петра, Карпа та Самуїла, імена яких групуються навколо 
дати 1626 р. (№ 1934). Напис виконано доволі хаотично, впадає у вічі окреме 
виписування кожного з імен, а, отже, їхнє особисте виконання.

В іншому випадку автори зазначали лише родове ім’я. Таких графіті 
виявлено чотири, три з них латиничні Креського (№ 1663), Богуславського 
(№ 1900) та ще одного автора, від родового імені якого збереглось лише закін-
чення …orlowsky (№ 1672), одне – кириличне Аксака (№ 1946).

Як варіанти розширення тексту традиційної формули пам’ятного запи-
су слід розглядати два графіті, виконані Максиміліаном Нарінгером зі Стеєра 
(№ 1887; містить також вказівку року виконання у 1584 р.) та Яном з Ліс (№ 1908). 
Хоча обидва тексти складені не за повною формулою пам’ятних написів XVI – 
XVII ст., проте містять необов’язкові для неї вказівки місця походження авторів.

Структура текстів пам’ятних написів XVI – XVII ст., що передбачає зазна-
чення особового та родового імен авторів, робить їх важливим історичним дже-
релом для генеалогічних досліджень. Адже доволі часто в текстах графіті вказу-
ються імена представників родин, відомостей про яких в письмових джерелах або 
доволі мало, або вони відсутні взагалі, що об’єктивно посилює роль епіграфіки 
для біографістики. Серед графіті центральної нави нам вдалося виявити кілька 
записів знаних історичних осіб, а також невідомих до сьогодні представників шля-
хетських родин кінця XVI – XVII ст. Звичайно, процес атрибуції авторів графіті ще 
не завершений, проте деякі попередні результати вже можуть бути наведені. Для 
зручності читача всі написи далі розташовуються в порядку їхньої нумерації.

Графіті № 456. Ян Єжьорковський. Маємо інформацію про кілька таких 
родин – гербів Radwan, Rawicz та Kościesza [Niesiecki 2, s. 435; Boniecki 2002, t. 9, s. 51-
55], в кожній з них відомі особи на ім’я Ян. Час писемних згадок про них близький 
до часу виконання запису на стіні Софії Київської. Більш вірогідним нам видається 
пов’язати особу автора графіті з родиною Єжьорковських гербу Rawicz. Зокрема, 
її представник Ян, який неодноразово згадується в джерелах другої половини 
XVI ст., мав маєтки на Поділлі, а його сини займали подільські уряди.

Графіті № 1663. Креський. Невідомий автор вказав лише свою прина-
лежність до родини Креських гербу Nadelwicz з Великопольші, яка відома з 
XVII ст. [Niesiecki 2, s. 704].

Графіті № 1687. Стефан Левіковський. Родина Левіковських гербу Abdank 
походить з Поділля [Niesiecki 3, s. 101]. А. Бонецький наводить відомості про двох 
осіб цієї шляхетської родини, які носили ім’я Стефан: один з них († 1640 р.) був зем-
ським писарем у Стежиці, а інший, що мав подвійне ім’я Стефан-Жигмунт (згад. 
1654 р.) був земським коморником у Кракові та інстигатором трибуналу у Любліні 
[Boniecki 2002, t. 14, s. 200]. Нажаль, наразі складно встановити, який саме Стефан 
Левіковський залишив свій автограф на стіні Софії Київської.

Графіті № 1761. Анна з Кішок. Очевидно, в записі згадується Анна 
(† 1633 р.) з православної шляхетської родини Кішок гербу Dąbrowa, дружи-
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на знаного політичного діяча першої половини XVII ст. Віленського воєводи 
Христофора Радзивіла Перуна [Niesiecki 2, s. 524].

Графіті № 1842. Мартін Волінській. Представник шляхетської родини 
гербу Abdank, що походить з Великого Князівства Литовського, він обіймав по-
саду подільського войського [Niesiecki 4, s. 594-595].

Графіті № 1843. Станіслав Бзовський (1567-1637 рр.) є знаною історич ною 
особою – монах-домініканець (в монашестві Авраам), він був активним діячем 
ордену і Католицької Церкви свого часу, автором кількох історичних праць з 
церковної історії [Dynowska 1937, s. 186-188]. Наявність у Києві доміні кан ського 
конвенту пояснює причину перебування Бзовського у Святій Софії.

Графіті № 1876. Олександр Копець. Родина Копців гербу Kroje по-
ходить з Великого Князівства Литовського. К. Несецький згадує Олександра 
Копця, який у 1648 р. став Брестським каштеляном [Niesiecki 2, s. 598].

Графіті № 1877. Андрій Барський. Ймовірно, автора напису слід 
ототожнити з відомим краківським правником та дипломатом, доктором 
світського та канонічного права Андрієм Кохлер-Барським († 1611 р.) [Barycz 
1935, s. 307]. Андрій, разом зі своїми рідними братами Яном та Матвієм, отрима-
ли шляхетство на сеймі у Варшаві в 1591 р. [Boniecki 2002, t. 17, s. 82]

Графіті № 1884. Федір Ружинський. Текст доповнений малюнком родо-
вого герба у вигляді вертикальної подвійної перехрещеної стріли [Однороженко 
2008, с. 151]. Вочевидь, зображенням гербової фігури Федір маркував виконан-
ня запису власноруч. Ружинські є старовинним литовсько-руським князівським 
родом, який веде своє походження від Гедиміновичів [Niesiecki 3, s. 896-899]. 
Автором запису, вірогідно, є Федір Михайлович Ружинський. Нажаль, інформа-
ції про нього майже немає. Зважаючи на те, що по смерті Федора Михайловича 
(† до 1620 р.) його майно відійшло до родичів, нащадків по собі він не залишив 
[Ворончук 2009, с. 125, табл. І.53].

Графіті № 1886. Микола Вессель. Весселі деякий час проживали на Над-
дніпрянщині. Відомо, зокрема, що один з представників роду – Фелікс Вессель 
– займав у 1623-41 рр. новгород-сіверський уряд [Urzednicy 2002, s. 204, 227]. 
Микола Вессель, згідно інформації Б. Папроцького, прославився своїми антита-
тарськими походами у XVI ст. Очевидно, він побував у Києві саме під час однієї 
зі своїх антитатарських кампаній.

Графіті № 1887. Максиміліан Нарінгер зі Стеєра. Вочевидь, перед нами 
автограф військового найманця, що входив до військової залоги київського 
замку або загону, який перебував у Києві.

Графіті № 1889. Микола Шибека. Особа автора напису не ідентифікована. 
Можливо, прізвисько „Шибека” походить від розташованого неподалік від Києва села 
Шибено, яке входило до митрополичих маєтків [Похилевич 2005, с. 27; 2007, с. 81].

Графіті № 1890. Ян Лозінаcький. Вочевидь, для ідентифікації автора 
нам слід розглядати форму Lozynasky як варіант написання родового імені 
Łoziński (Łozina) гербу Lubisz, руського шляхетського роду, серед представни-
ків якого кінця XVI ст. є жовнір на ім’я Ян [Niesiecki 3, s. 156].

Графіті № 1891. Андрій Бзольчек-Левицький. Маємо інформацію про 
кілька родин Левицьких – гербів Prawdzic, Rawicz, Rogala та Sas [Boniecki 2002, 
t. 14, s. 182-196; Niesiecki 3, s. 100-101], в кожній з яких в кінці XVI – XVII ст. зга-
дуються особи на ім’я Андрій. Тож встановити вірогідного автора запису не 
виявляється за можливе.

Графіті № 1895. Микола Маршевський. Походив з великопольської 
шляхетської родини Маршевських гербу Rogala. К. Несецький згадує особу 
на ім’я Микола, проте ширшої інформації про нього не наводить [Niesiecki 
3, s. 266].



350

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

Графіті № 1899. Христофор-Симон Окольський та Станіслав Околь-
ський (?). Родове ім’я Станіслава розібрати не вдається через пошкодження 
поверхні мармурової плити. Не виключено, що в останньому випадку було вка-
зане друге особове ім’я Станіслава й обидва вони належать до відомої подільської 
шляхетської родини Окольських гербу Rawisz [Niesiecki 3, s. 426]. Ймовірно, 
під першим іменем згадується малолітній на той час Симон Окольський (1580-
1653 рр.) – майбутній провінціал домініканського ордену, відомий теолог, історик 
і геральдик. Симон був онуком Яна Окольського, придворного сандомирського 
каштеляна Станіслава Мишковського, та сином Станіслава Окольського 
[Dworzaczek, Świętochowski 1978, s. 679-681]. Вірогідно, саме Станіслав Окольський 
виконав запис на стіні Софії Київської, в якому вказав себе та сина.

Графіті № 1900. Богуславський. Нам відома ціла низка польських шляхетсь-
ких родин Богуславських гербів Jastrzębiec, Jezierza, Korab, Ostoia, Prus та Swinka 
[Niesiecki 1, s. 127]. Тож неможливо встановити, до якої з них належав автор запису.

Графіті № 1902. Карпо Дубина. Особа автора не ідентифікована. 
Л. Похилевич згадує переяславського ігумена Ієроніма Дубину як одного з учас-
ників посольства, відправленого восени 1685 р. до Москви для утвердження київ-
ським митрополитом Гедеона Четвертинського (1686-1690 рр.) [Похилевич 2007, 
с. 455]. Не виключено, що ігумен Ієронім та автор напису Карпо були родичами.

Графіті № 1906. Олександр Єловицький. Представник волинського 
магнатського роду Єловицьких [Niesiecki 2, s. 429-431]. Олександр Миколайович 
Єловицький у 1640-х рр. займав уряд кременецького войського і помер у 1647 р. 
[Urzednicy 2007, s. 66; Ворончук 2009, с. 223]. Олександр також знаний як активний 
член Луцького православного братства та щедрий донатор братств, монастирів та 
шпиталів: у своєму заповіті він обдарував 12 найбільших православних монастирів 
України [Довбищенко 2008, с. 189, 195, 203, 206-207].

Графіті № 1910. Василь Комонницький. Київський міський радця 
1630-х рр. Згідно з даними Н. Білоус, Василь Комонницький (Комонецький) був 
радцею на 1638 р., а перед цим, у 1635 р., склав пожертву на користь відбудови 
Десятинної церкви [Білоус 2008, с. 198, 218]. Отже, можемо охарактеризувати ав-
тора запису як багатого та впливового міщанина, який був активно залучений 
до релігійного життя Києва свого часу.

Графіті № 1912. Самуїл Бака. Походив з литовської родини Бак гербу 
Massalski. Самуїл Бака як стольник Смоленський згадується в елекційному доку-
менті Яна Казимира (1648-1668 рр.) [Boniecki 2002, t. 1, s. 82; Niesiecki 1, s. 27-28].

Графіті № 1913. Антон Пілка. Ймовірно, представник родини Пілко 
(Pilko) гербу Rogala, що відома на теренах Мазовецького воєводства з XIV ст., 
однак згодом перестала фігурувати в документах [PES 9, s. 341].

Графіті № 1915. Христофор Замойський. Він був приналежним до 
знаної польської шляхетської родини Замойських гербу Jelita [Niesiecki 4, 
s. 664-675], Нам відома велика кількість представників родини Замойських, які так 
чи інакше були пов’язані з Києвом. Варто згадати хоча б київських воєвод Томаша 
(1619-1628 рр.) та Яна (1658-1659 рр.) Замойських [Urzednicy 2002, s. 31, 67]). Нажаль, 
інформації щодо представника родини на ім’я Христофор віднайти не вдалося.

Графіті № 1917. Микола Верещинський. Родовим гніздом Верещин-
ських було село Верещин в нинішньому Влодавському повіті Седлецької гу-
бернії. Микола (Дмитро) Верещинський був сином Федора Верещинського 
(† 1540 р.) і Малгожати Сосновської, дядьком Київського католицького єписко-
па Йозефа Верещинського (1589-1598 рр.) [Стороженко 1890, с. 1-2].

Графіті № 1918. Ян Злотопольський. Нам відомий київський підсудок 
1614-1629 pp. Петро Златопольський [Urzednicy 2002, s. 342]. Вірогідно, що він 
міг бути родичем автора напису, особа якого наразі не встановлена.
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Графіті № 1924. Войцех Надольський. Родина Надольських гербу Roch 
походила з Равського воєводства. Войцех був сином Олександра Надольського, 
чоловіком Сусанни Джержановської [Niesiecki 3, s. 332].

Графіті № 1932. Мартін Броньовський. Запис вирізняється з-поміж 
інших ретельністю виконання та великими розмірами літер. Відомо кілька ро-
дин Броньовських (Broniewski або Broniowski гербу Leliwa, Lewart, Ogonczyk, 
Tarnawa), причому у трьох з них зустрічається особа на ім’я Мартін, яка може 
бути хронологічно співвіднесена з нашим графіті. Мартін (гербу Ogonczyk) ра-
зом з братом Яном згадується під 1598 р. [Boniecki 2002, t. 2, s. 136-139; Niesiecki 
1, s. 192-194], а, отже, він теоретично міг залишити напис у Святій Софії. Проте 
якихось підстав для його перебування у Києві на сьогодні не виявлено. Мартін 
Броньовський (гербу Tarnawa) в 1578-1579 рр. був секретарем Стефана Баторія 
і здійснював дипломатичну місію до Перекопських татар. Інформацію про 
хід своєї мандрівки він висвітлив у книзі „Tartariae descripio, ante hae in lucem 
numquam edita cum tabulis geographicis ejusdem hersonesus Tauricae” (Кьольн, 
1595). Мартін помер близько 1593 р., а, отже, теж гіпотетично міг залишити свій 
підпис у Софії в 1590 р. Однак відома на сьогодні життєва доля Броньовського 
примушує сумніватися у такому припущенні. Після смерті короля Баторія у 
1587 р. його кар’єра пішла на спад, він мав багато маєткових неприємностей, 
вирішення яких змушувало його до постійної участі у судових процесах. Згідно 
інформації С. Старовольського залишок життя Мартіна пройшов на військо-
вій службі [Chodynicki 1936, s. 461-462]. Тому найвірогіднішою є ідентифіка-
ція автора софійського графіті з Мартіном Броньовським гербу Leliwa (1568-
1624 рр.) – відомим релігійним дисидентом та полемістом своєї доби. Після на-
вчання в німецьких землях (у 1581-87 рр.) він повертається до Речі Посполитої 
і стає активним членом спільноти „Чеських братів”, бере участь у протестант-
ському синоді в Торуні 1595 р. Броньовський відомий, передусім, завдяки ав-
торству книги „Apokrisis abo odpowiedź na książki o synodzie brzeskim 1596” 
(Краків, 1597 р., псевдонім – Христофор Філалет) – першої серйозної відповіді 
православної сторони на книгу Петра Скарги „Obrona synodu Brzeskiego” 
[Stradomski 2003, s. 32]. Прикметним є те, що цей Броньовський підтримував 
тісні стосунки з київським воєводою Василем Острозьким. Відомо, зокрема, що 
у 1598 р. він діяв на сеймиках від імені Острозького як його „приятель добрий” 
[Chodynicki 1936, s. 462-464], однак добрі стосунки поміж ними сформувалися ще 
раніше [Bylinski 1994, s. 20]. Саме тісні контакти Броньовського з Острозьким та 
активна участь у суспільно-релігійному житті Речі Посполитої могли зумовити 
відвідання Мартіном Києва та розміщення великого за розміром графіті з його 
іменем на центральному панно вівтарної частини Софійського собору.

Графіті № 1942. Симон Радомита. Вірогідно, прізвисько „Радоміта” вказує на 
походження Симона з м. Радома, центру Радомського воєводства Речі Посполитої.

Графіті № 1945. Антоній Грекович. Намісник уніатського митро по ли та в 
Києві у 1610-1618 рр. Втоплений козаками у Дніпрі 23 лютого 1618 р. Напис виконано 
кирилицею, він недатований і містить тільки скорочений варіант імені: À(нтонии) 
Ãðåê(îâè)÷(ъ). Порівнюючи графіті з автографом, виконаним Грековичем на папері 
(лист до Іпатія Потія від 1 березня 1610 р.), можемо помітити подібність начерку 
окремих літер∗, а, отже, стверджувати про особисте виконання ним цього напису.

Графіті № 1946. Аксак. Відсутність власного імені не дозволяє вста новити 
конкретну особу. Втім, з великою долею вірогідності можемо припустити, що 
графіті виконано тими представниками родини Аксаків [Boniecki 2002, t. 1, s. 25; 

* Автор висловлює подяку за це спостереження М. Довбищенку, публікатору автографа 
Грековича [Пам’ятки 2001].
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Niesiecki 1, s. 12-13], які були тісно пов’язані з суспільно-політичним життям Києва 
в останній чверті XVI – третій чверті XVII ст. Ймовірним автором графіті можна на-
звати Яна Мартиновича Аксака, який обіймав посаду київського підвоєводи (1592-
1600 рр.) та був земським суддею (1599-1627 рр.), або ж його сина Стефана, також 
київського земського судді (1627-1659 рр.) [Білоус 2008, с. 281; Яковенко 2008, с. 211; 
Urzednicy 2002, s. 55].

Графіті № 1947. Павло Ясинувський. Вірогідно, він є нащадком Якуба 
Єшьоновського (гербу Kościesza), ломжицького земського судді, згаданого в 
джерелах під 1553 р. [Wittyg 1912, s. 123].

Графіті № 1948. Іоанн Бучацький. Родина Бучацьких гербу Pilawa по-
ходить з Подільського воєводства. Нам відомо дві особи з цієї родини з іменем 
Ян (Іоанн). Перший – Ян Казимир Бучацький († 1602 р.), син Подільського під-
коморія Миколи Бучацького, який, зрікшись кальвінізму, перейшов у католи-
цизм, навчався у Римі і був активним промотором канонізації домініканця Яцека 
Одровонжа. Згодом займався дипломатією і був відомим суспільно-політичним 
діячем свого часу [Niesiecki 1, s. 219]. Другий – Ян Бучацький, Творовський 
підстолій і підстароста Оршанський, підписав елекційний документ Яна ІІІ 
Собеського у 1674 р. [Niesiecki 1, s. 218-219].

Графіті № 1958. Микола Волк. На теренах Речі Посполитої існува-
ло кілька родин з прізвищем Волк (Wołk) – представників гербів Kościesza, 
Pobóg, Godza wa, Wieże, Korczak, Korwin [PES 12, s. 203-204]. З писемних дже-
рел відомий (згад. 1632 р.) королівський коморник у Новогрудку Микола Волк 
з родини Волків гербу Kościesza Великого Князівства Литовського [Niesiecki 4, 
s. 576]. Ця обставина дозволяє припустити, що саме він є автором напису на 
мармуровій плиті престолу. Його присутність в Києві може бути пов’язана з 
участю у військових акціях, зокрема, у поході Януша Радзивіла 1651 р. На цю 
думку наштовхує виявлений приділі свв. Анни та Іоакіма виявлений напис 
№ 2124 Стефана Волка 1651 р., якого можемо ототожнити з коморником Брест 
Литовського (згад. 1648 р.) і якій теж належить до родини гербу Kościesza 
[Niesiecki 4, s. 576]. Проте атрибуція авторства напису на мармуровій плиті 
престолу новогрудському коморнику Миколі Волку може бути прийнята 
лише в якості вірогідного припущення. Справа в тім, що на Київщині мешкала 
родина колишніх полоцьких бояр Волків гербу Wieże, з представників яких нам 
відомі київській війт Федір Волк (1587-1592 рр.), його син Максим Волк (згад. 
1616 р.) та онук Костянтин Волк, писар війська запорізького (1625-1630 рр.) 
[Білоус 2008, с. 104-105; Яковенко 2008, с. 56; Urzednicy 2002, с. 168]. Незважаючи 
на відсутність у нас інформації про представника родини на ім’я Микола, все 
ж більш вірогідно припустити виконання напису в Софії Київській людиною, 
сім’я якої була тісно зв’язана з Києвом та Київщиною. Окрім того, хоча й менш 
вірогідно, але не виключено, що автором запису на вівтарній плиті престолу 
був хтось з родини київських міщан Вовків, яка належала до правлячої міської 
еліти, а згодом покозачилась: так, у „Реєстрі війська запорізького” 1649 р. 
знаходимо аж трьох її представників: Івана, Дениса та Лук’яна Вовків [Білоус 
2008, с. 269]. Відтак, складно однозначно визначити, до якої родини входив 
автор софійського графіті Микола Вовк.

Графіті № 1991. Прокопій Олександр Скаржевський. Родина 
Скаржевських гербу Radwan походить з Київського воєводства. Очевидно, 
Прокопій Олександр був предком відомого Станіслава Скаржевського, вой-
ського Полоцького, гродського писаря Жмудського [Niesiecki 4, s. 111].

Графіті № 2056. Jan Kesz[y]zky. Особа не ідентифікована, наразі ми мо-
жемо встановити лише його приналежність до родини Kеншицьких (Kęszycki) 
гербу Nalęcz [PES 6, s. 299].
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Часто в текстах графіті зазначаються імена представників міщанських 
родин, відомостей про яких в письмових джерелах або доволі мало, або вони 
відсутні взагалі, що об’єктивно посилює роль епіграфіки для соціальної історії. 
Зокрема, наразі складно сказати щось конкретне стосовно родин, вочевидь, 
київських міщан Поновичів та Шаїмових. З міщанського середовища походив, 
ймовірно, Олександр Мостош та Грицай Совогула.

Тож, як бачимо, в кількох випадках ми можемо виявити дані стосовно ро-
дин авторів графіті, проте певних відомостей щодо них самих віднайти не вдається. 
Однак вже сама згадка цих осіб, їхній зв’язок із Києвом (сталий або тимчасовий), а 
також можливість, в окремих випадках, завдяки вказаній у графіті даті реконстру-
ювати час їх життя збагачує інформацію щодо генеалогії окремих родин.

ІІ.1.3. Цитати та посилання 
           на твори книжної писемності
До цієї категорії нами віднесені два грекомовні графіті, № 2064 та № 

2073, структура тексту яких дозволяє припустити їх літературне походжен-
ня. Так, запис № 2073, що зберігся фрагментарно – читаються лише слова Qew 
anastanti ‘Богові воскреслому’ та asmata ‘пісні’ – найвірогідніше є фрагментом лі-
тургійного гімнографічного твору. Інший напис, № 2064, від тексту якого збе-
рігся початок – o phroj ktisamenoj ta arwsthmata somathka talaipwrei ‘каліка, який 
здобув хвороби тілесні, багато страждає’ – нагадує фрагмент повчального літера-
турного твору. Нажаль, прямих аналогій цим графіті серед писемних пам’яток 
наразі не виявлено. Проте найбільш вірогідно можемо пов’язати появу на стіні 
Софії Київської з діяльністю книжників софійського скрипторію, що, як пока-
зали епіграфічні дослідження, не лише переписували книжки, а й займались 
перекладами [див., напр.: Корнієнко 2010, с. 366-368].

ІІ.1.4. Написи-прокляття
Серед епіграфічних пам’яток центральної нави виявлено лише один 

напис (№ 1566), що може бути віднесений до цієї категорії: Онафема сем@! 
Нажаль, довкола відсутні записи, які б дозволили встановити, кому чи, радше, 
чóму призначався цей заклик.

ІІ.1.5. Написи-запитання
До цієї категорії нами зараховані емоційні записи у вигляді запитань, 

звернених до Господа або святих. В центральній наві виявлене одне таке графі-
ті, що отримало порядковий номер 1644: ¤нагири св#тии въ о #ко моного грhха? 
Зважаючи на незначну висоту графіті від рівня підлоги, людина виконала його сто-
ячи на колінах. Враховуючи палеографічне датування – напис датується другою 
чвертю ХІІ ст. – можемо припустити, що цей емоційний текст виник під впливом 
подій боротьби за київський стіл між Ольговичами та Мономаховичами. Як може-
мо судити з тексту – вживання транслітерованого кирилицею грецького ¢n£rguroj 
(слов’янський аналог – беzмьzдьникъ) безіменний автор запису звертається до 
безсрібників Козьми та Даміана. Нажаль, наразі складно встановити принцип ви-
бору місця для виконання графіті, адже, за наявними в нашому розпорядженні 
даними, фрескові образи свв. Козьми та Даміана поблизу відсутні.

ІІ.1.6. Підписи до фрескових образів
В межах центральної нави виявлено вісім графіті, які можуть бути від-

несені до цієї категорії. Одне з них залишилося незавершеним (№ 1602), воно 
складається з літер ОАГ, що розглядаються нами як артикль Ð та перші дві літери 
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прикметника ¤gioj. Решта ж записів дозволила визначити образи п’яти святих, 
що сприяло поглибленню розуміння іконографічної програми однофігурних 
фресок Софії Київської.

Одне з таких графіті виконане на фресці, що знаходиться на східній 
грані південної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого стовпа. 
Запис № 1533 має повну структуру, він містить ім’я зображеної на фресці святої 
Лvдiа, а також прикметник „свята”, переданий за допомогою обведеної в коло 
літери и. На нашу думку [Никитенко, Корниенко 2010в, с. 344-345], на фресці 
зображена св. праведна Лідія Філіпійська (пам’ять 7 травня)∗, яка згадується в 
Діяннях апостолів в розповіді про місіонерську подорож до Македонії свв. апос-
толів Павла, Луки та Сіли та їх бесіді в Філіппах з жінками біля молитовного 
дому∗∗: „Прислухалася й жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з 
міста Тіятір, що Бога вона шанувала. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати 
на те, що Павло говорив. А коли охристилась вона й її дім, то благала нас, ка-
жучи: „Якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до господи моєї 
й живіть”. І змусила нас” (Дії 16: 14-15). Ця жінка надала прихисток апостолам 
на час їх перебування у Філіпах, а потім прийняла їх після звільнення з тем-
ниці, до якої святих було кинуто римськими правителями міста: „І, вийшов-
ши з в’язниці, прибули вони до Лідії, а з братами побачившись, потішили їх 
та пішли” (Дії 16: 40). Проте у східнохристиянській агіографічній традиції її 
образ, вочевидь, був затінений св. мученицею Лідією Ілірійською, яка разом з 
чоловіком Філітом та двома синами Македоном та Феопрепієм були страчені за 
імператора Адріана (117-138 рр.) в Ілірії за сповідування християнства; пам’ять 
святих відзначається 23 березня [Жития 7, с. 450-451]. Контамінація та змішен-
ня образів однойменних святих трапляється в агіографії, тим більше, що святі 
прославились у розташованих поруч регіонах [див.: Сергій 1997, І, с. 28]. Проте 
навряд чи Лідія Ілірійська, яка не завжди навіть згадується в пам’яті „св. Філіта 
та дружини”, зображена у такому почесному місці й без наявних тут образів 
чоловіка та синів, які супроводжують її в житії. До того ж ця св. Лідія не була 
царственою святою, й вона не пов’язана з апостольською темою, яку розвива-
ють фрески цієї частини храму. Натомість даній темі якнайкраще відповідає 
образ св. Лідії Філіпійськой, адже, охрещена бл. 50 р. св. апостолом Павлом, 
вона вважається його ученицею, першою християнкою Греції, а, отже, і всієї 
Європи. Грецька православна церква й донині вшановує св. Лідію як святу та 
рівноапостольну для всіх християн [Лидия].

На сусідній, південній, стороні південної лопатки цього ж хрещатого стов-
па зображено, як свідчать написи-графіті, св. вмч. Варвару***. Тексти двох з них ре-
конструюються доволі чітко. Запис № 1552 містить лише ім’я святої – Варвара, а 
№ 1542 – скорочену форму прикметника, передану за допомогою літер иа, тобто, и 
а(гиа), а також фрагментарно збережене (перші три літери) ім’я Варвара. Текст ще 
одного графіті, № 1551, зберіг тільки склад ва, тому як підпис до фрескового образу 
ідентифікується гіпотетично. Свята великомучениця разом зі св. Іуліанією була стра-
чена в 306 р. в м. Іліополі під час правління Максиміана Галерія (зять та співправитель, 
а потім і спадкоємець імператора Діоклетіана) за відкрите сповідування християн-
ства; пам’ять святої припадає на 4 грудня [Жития 4, с. 75-88]. На правому плечі святої 
Варвари зображено невеликий круглий диск у вигляді білих перлин, на наше при-
пущення – символ її дівочості та знатності, оскільки подібні диски, що позначають 

   * Образ святої ідентифікований Н. Нікітенко на підставі даних графіті № 1533.
  ** Тут і далі посилання на Святе Писання подаються за виданням: Біблія 1995.
*** Дослідження образу св. Варвари в Софії Київській та історії її чесних мощів у Києві 
досліджувався нами спільно з Н. Нікітенко [Никитенко, Корниенко 2010в, с. 345-349].
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у богородичній іконографії, як і хрести, пріснодівство Марії, у Візантії були царсь-
кими атрибутами. Згідно з книгою Константина Порфірородного „Про церемонії 
візантійського двору”, такі диски вручалися імператором патриції під час особливої 
церемонії [пор.: Гукова 2005, p. 225-245]. Водночас перли – символ духовного багат-
ства і чистоти [Апостолос-Кападона 2000, с. 78].

Св. Варвару зазвичай зображали в багатому вбранні (як, наприклад, на 
фресці церкви Спаса на Нередиці [Пивоварова 2002, с. 145]) і лише зрідка – у 
скромному мафорії мучениці. Тож перлинний диск на плечі Варвари, що міс-
тить алюзію на чистоту дівоцтва, аристократичне походження і церковну зна-
чимість святої, мав свій комунікативний сенс. В Софії Київській явно акценту-
ється мученицька іпостась св. Варвари, що проміняла знатність і багатство на 
хресний путь християнської подвижниці.

Образ цієї святої тісно пов’язаний з Києвом, адже мощі святої Варвари 
були покладені в головному храмі Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря, й вони стали його головною святинею; нині вони перебувають у 
Володимирському соборі в Києві [історію пошанування святині див.: Димитрій 
1999; Кабанець 2008; Православная энциклопедия, т. 6, с. 558-563]. Згідно з мо-
настирським переданням, зафіксованим у „Повести о преславных чюдах святои 
великомученицы Варвары”, складеної ігуменом Свято-Михайлівської обителі 
Феодосієм Софоновичем (1655-1677 рр.), мощі святої Варвари були надіслані 
грецьким царем у дар правнуку Володимира Святославича київському князеві 
Михайлу-Святополку Ізяславичу, будівничому Михайлівського Золотоверхого 
собору (1108-1113 рр.) [Сафонович 1992, с. 260]. Згодом ця інформація уві-
йшла до опису історії чесних мощів великомучениці Варвари св. Димитрія 
Ростовського, що доповнив передання новими подробицями. У його славетних 
Четіях-Мінеях повідомляється, що мощі великомучениці привезені до Києва до-
чкою візантійського імператора Олексія І Комніна (1081-1118 рр.) Варварою, яка 
стала дружиною київського князя Святополка Ізяславича [Житія 4, с. 88-96].

Однак слід зазначити, що архідиякон Павло Алеппський, який супровод-
жував свого батька антіохійського патріарха Макарія в його подорожі до Москви 
у середині  XVII ст., під час якої відвідав Київ, писав, що мощі святої Варвари були 
надіслані Володимиру Святославичу (980-1015 рр.) візантійським імператором 
Василем Македонянином разом зі своєю сестрою, що стала дружиною київського 
князя [Сборник материалов 1874, с. 177]. Павло Алеппський, безперечно, має на 
увазі не Василя І Македонянина, що жив у ІХ ст., а його нащадка Василя ІІ (976-
1025 рр.) – найбільш видатного представника Македонської династії, рідного 
брата принцеси Анни. Нам невідомо, звідки Павло Алеппський почерпнув цю 
інформацію, однак ясно, що сумлінний письменник її не вигадав, а спирався на 
якесь авторитетне для нього джерело. Певно, що архідиякон вперше отримав 
її в Києві, коли в 1655 р. патріарх Макарій  під час відвідин Золотоверхого мо-
настиря зустрічався з Феодосієм Софоновичем [Сафонович 1992, c. 10]. З цього 
приводу варто згадати свідчення „Повести” Федосія Софоновича про те, що сам 
патріарх Макарій повідомив йому, що коли він (патріарх) намагався у себе на 
батьківщині дізнатися, де знаходяться  мощі святої Варвари, то на  Сході про це 
ніде не чути, але там розповідають, що вони мають бути в Русі, тож „ваша земля 
у нас не забувається” [Сафонович 1992, c. 11, 260-261]. Вочевидь цю інформацію 
архідиякон Павло Алеппський за власною звичкою згодом перевірив при 

* Принагідно зазначимо, що Павло Алеппський – високопоставлений і добре обізнаний 
клірик Антіохійської церкви – дуже відповідально поставився до написання своєї кни-
ги, матеріал якої ретельно перевіряв і редагував, тому його „Путешествие” вважають 
вельми авторитетним джерелом. [див.: Лебедев 1995].
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написанні книги∗. Принаймні він виявляє безперечну обізнаність з хронікою 
арабського письменника ХІ ст. Ях’ї Антіохійського, слова якого наводить у 
розповіді про хрещення Русі за Володимира та прибуття сюди принцеси Анни 
[Путешествие 2005, c. 23-24]. З цією хронікою (а, можливо, і з іншими джерелами, 
що були в розпорядженні Антіохійського патріархату) Павло Алеппський за тих 
часів міг ознайомитися лише на своїй батьківщині.

Суперечність звісток щодо обставин появи мощів у Києві – за Володи-
мира чи Святополка, а також відсутність писемних свідчень, крім інформації 
Дмитрія Ростовського, про народження у візантійського імператора Олексія 
Комніна дочки на ім’я Варвара та її заміжжя зі Святополком, породили сумніви 
у можливості появи мощів св. Варвари в Києві у ХІІ ст. Активізація тут її культу 
наприкінці XVI – у XVII та XVIII ст., що відбилася в джерелах, зумовила відне-
сення деякими дослідниками часу появи мощів Варвари в Києві до післямон-
гольського періоду [аргументи сторін див.: Кабанець 2004 та Грані світу 2007, 
с. 34, 36]. Слід зазначити, що в запалі дискусії залишилася на узбіччі цінна ін-
формація Павла Алеппського, хоча виявлення в Софії Київській точно атрибу-
тованої фрески з образом св. Варвари та особливості оформлення цього сюжету 
змушують поставитися до повідомлення вченого архідиякона більш серйозно.

Структурно фреска складається з двох частин – в нижній зображений чо-
тириконечний дорогоцінний хрест, а вже безпосередньо над ним – образ мучениці 
Варвари. З часів раннього християнства існувала традиція вкладання святих мощів 
до фундаментів, стін та склепінь храмів під час їх будівництва. Такі місця навмисно 
візуально виділялись. Наприклад, в Софійському соборі у Константинополі місця 
закладання реліквій відмічались на стінах та стовпах вмонтованими або вирізани-
ми хрестами; аналогічні позначення місць вкладання мощів у вигляді хрестів зу-
стрічаються серед інших храмів візантійського культурного впливу, хоча інколи 
місця вкладання мощів святих позначали власне їхні зображення, як, наприклад, в 
Успенському соборі Києво-Печерської лаври [Никитенко 1999, с. 127; Teteriatnikova 
2003; Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2009, с. 210-212]. Тобто, зважаючи на ін-
формацію Павла Алеппського щодо привезення мощів святої Варвари до Києва 
дружиною Володимира Анною та факт супроводження фрескового образу зобра-
женням хреста, можемо виснувати, що привезена царівною Анною часточка мо-
щів цієї святої відповідно до тогочасної традиції була вкладена під час будівництва 
Софії Київської до хрещатого стовпа і це місце було позначене зображенням самої 
св. Варвари. Найімовірніше, ця часточка мощів була передана Володимиру як ве-
сільний дарунок. Зрозуміло, що Константинополь не міг повністю віддати на Русь 
одну зі своїх найцінніших реліквій, він міг нею лише поділитися, бо частки мощів 
мають не меншу сакральну силу, ніж ціле тіло святого. Принаймні, за схожих об-
ставин у 1006/1007 рр. частину мощів від того ж Василя ІІ отримав венеціанський 
дож П’єтро ІІ Орсеоло з нагоди одруження свого сина з родичкою візантійсько-
го імператора Марією Аргіропул [Православная энциклопедия, т. 6, с. 558-563]. 
Ми не можемо стверджувати, що весільним дарунком Володимирові були саме 
ті мощі, які стали святинею Михайлівського монастиря. Згідно з монастирським 
сказанням, під час нашестя Батия мощі Варвари були сховані в тайнику „под спу-
дом” Михайлівського собору і знову знайдені вже у післямонгольські часи. Тобто, 
в Києві шануються ці, знайдені „під спудом” собору мощі, і невідомо, чи є вони 
ідентичними давнім мощам св. Варвари. За нашим розумінням – навряд чи, адже 
Павло Алеппський, говорячи про ці мощі, говорить про тіло молодої дівчини, що 
збереглося: в Михайлівському соборі він бачив „тело молодой девушки с малень-
кими ручками и ножками” [Сборник материалов 1874, с. 177]. Але відомо, що у 
1200 р. мощам Варвари вклонявся у Константинопольській церкві святої Варвари 
паломник Добриня Ядрейкович, який пізніше став Новгородським архієпископом 
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Антонієм: „А у святое Варвары в церкви мощи ея, ис сесцу шла кровь и млеко 
на землю. И учинил бог камень сесец” [Антоний Новгородский 2006, с. 195]. У 
відповідності з житієм, св. Варварі під час катувань відрізали сосці, тому Добриня 
уточнює, що Бог дав її мощам кам’яний сосець, з якого текли кров і молоко на зем-
лю. Тобто в 1200 р. мощі Варвари (судячи з контексту повідомлення Добрині – цілі 
останки, а не їхні частки) все ще знаходилися в Константинополі.

Тим не менш позиція супротивників достовірності факту появи мощів 
Варвари на Русі в домонгольський період та їхнє твердження про те, що прослав-
лення великомучениці мало тоді чисто умоглядний характер і не спиралося на 
реальне володіння реліквією [Кабанець 2004, с. 184], підважується результатами до-
сліджень в Софії Київській, розпис якої відобразив шанування реліквії, що реально 
містилася в храмі. Відтак можемо припустити, що в особливому пошануванні мо-
щів Варвари в Києві в післямонгольські часи відбилася дуже давня традиція, яка ся-
гає часів хрещення Русі. Принаймні пам’ять великомучениці Варвари позначено 
в Місяцесловах писаних у Києві літургійних Реймського (перша половина ХІ ст.) і 
Остромирова (1056/1057 рр.) Євангелій, де зафіксовано далеко не всі, а найбільш 
значимі для молодої Руської церкви свята [Лосева 2001, с. 217; Остромирово еван-
гелие 2007, с. 243]. Про те, що культ Варвари набув великої популярності в Києві з 
часу хрещення Русі, може свідчити розміщення її образу в потрійній аркаді, під 
жіночою половиною княжого портрета, в центрі якого фігурували Володимир і 
його дружина Анна; саме під образом Анни зображено св. Варвару.

Прикметне, що якраз навпроти св. Варвари, з протилежного боку по-
трійної аркади, зображено невідому святу мученицю, причому в такому самому 
іконографічному вирішенні, що й св. Варвару. На нашу думку, „дзеркальний” 
Варварі ідентичний образ можна з великим ступенем вірогідності атрибутува-
ти як св. мученицю Іуліанію (Уляну) Іліопольську, знатну жону, пам’ять якої 
святкувалася разом з Варварою. Св. Іуліанія постраждала разом з великомуче-
ницею Варварою, повторюючи (тобто подвоюючи) її подвижництво, тому свя-
тих об’єднує спільне житіє. Образ Іуліанії, як і Варвари, також виділено вели-
ким хрестом-„п’єдесталом”, тож у Київ, імовірно, потрапили мощі обох парних 
святих, що подвоювало патрональну силу Варваринського культу. Цікаво, що в 
церкві Спаса на Нередиці Варвару та Іуліанію, як і в Софії Київській, представ-
лено симетрично на протилежних схилах прохідної арки, в ідентичному одна 
одній  вбранні знатних святих жон [див. Пивоварова 2002, с. 145]∗. Але в Софії 
Київській є певна відмінність: тут Варвару та Іуліанію зображено як мучениць, що 
наголошує на темі християнського подвижництва. Крім того, вони фігурують не 
в  другорядній прохідній арці, як у Спасі на Нередиці, а у головній західній арка-
ді, через яку здійснювався церемоніальний вхід до храму. Аркада-трифоріум, в 
якій представлено знатних святих жон Варвару та Іуліанію, мощі котрих щоразу  
освячували урочистий княжий вхід до храму Святої Софії, – це універсальний 
символ тріумфального входу, в даному разі – входу Русі в Церкву Христову, і саме 
ця ідея лежить в основі задуму княжого портрета [див.: Никитенко 2009]. Відтак 
вважаємо, що культ святої Варвари у ранньохристиянському Києві мав реліквар-
ний статус, отже, був одним з головних київських культів.

Ім’я ще однієї мучениці ідентифікується завдяки написові № 2011, який 
сповіщає, що на фресці зображена свята Марфа. Текст складений за повною фор-

* Свв. Варвара і Уляна  зображалися разом і на іконах. До речі, і патрональність цих святих 
була парною: наприклад, жінка, що носила ім’я Уляна, мала своєю небесною покровитель-
кою ще й Варвару. Більше того, при іменуванні дитини їй могли дати ім’я Варвари-Уляни, 
бо це подвоювало, отже посилювало святе покровительство [пор.: Литвина, Успенский 
2006, с. 206-207, примеч. 103, 614-615; див. також: Никитенко, Верещагина 2009, с. 9-10].



358

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

мулою, він складається з прикметника „свята”, причому з помилковим зазначен-
ням чоловічого роду замість жіночого, переданого за допомогою обведеної в коло 
літери а, та імені святої – Марfа. Святих мучениць з таким іменем було декілька. 
Так, згідно Четьїх-Міней св. Димитрія Ростовського, на 9 червня припадає пам’ять 
святих Фекли, Марфи та Марії страчених у Персії в 346 р. [Жития 10, с. 177]; на 
6 липня – родини Марина, Марфи, їх синів Авдіфакса та Авакума, які, разом з 
кількома іншими мучениками, були страчені в Римі за правління імператора 
Клавдія ІІ (268-270 рр.) у 269 р. [Жития 11, с. 121-135]; на 6 лютого – Марфи, Марії та 
Лікаріона отрока [Жития 6, с. 120-121]. Нажаль, автор запису не зазначив, яку саме 
зі святих зображено на фресці. Проте, зважаючи на те, що над образом цієї святої 
написані ще два зображення святих жінок, більш вірогідним буде припустити, що 
тут зображені святі Марфа, Марія та Фекла. Нажаль, руських житій цих святих 
немає, проте в Остромировому Євангелії під 6 червня згадується пам’ять п’яти дів: 
Марфи, Марії, Фекли, Зінаїди та Неммонії [Остромирово евангелие 2007, с. 276]. 
В інших грецьких прологах, дані з яких наводить архієпископ Сергій (Спасський), 
імена перших трьох святих дів наводяться без змін, а замість Неммонії вказується 
Єммеса, Єннафа, Єннеїм або Ама, а також не завжди згадується Зінаїда [Сергий 
1997, ІІІ, с. 216]. Тож найбільш вірогідним нам уявляється зображення в цій частині 
храму трьох святих дів, які постраждали за Христа 6 червня 346 р. у Персії.

На південній стороні південної лопатки північно-західного підкуполь-
ного хрещатого стовпа зображено трьох іудейських отроків Ананію, Азарію та 
Мисаїла, які, за відмову поклонитись золотому ідолу, за наказом Навуходоносора 
були кинуті до печі, однак посланий Богом ангел врятував юнаків; це диво пере-
конало царя в істинності їх віри [Жития 4, с. 457-458]. Дивом врятовані отроки 
стали прообразами страждаючих та врятованих християн [Апостолос-Кападона 
2000, с. 61], тобто, в житії цих святих старозавітна історія виступає прообразом 
новозавітної. Образи юних отроків впевнено ідентифікуються за іконографією, 
а додатковим підтвердження такої атрибуції слугує запис № 1670, складений за 
скороченою формулою підписів до фресок, адже містить лише вказівку імені свя-
того – Ананиа. Подвиг трьох отроків пов’язується в середньовічній літературі з 
темою хрещення Русі [докл. див.: Никитенко 2008, с. 207], що, вочевидь, і обумо-
вило розміщення їх образів на одному з підкупольних стовпів Софії Київської.

Завдяки написові № 1979 вдалося ідентифікувати образ святого, зобра-
женого на північній стороні східної лопатки південно-західного підкупольно-
го хрещатого стовпа. О. Попова та В. Сарабьянов ідентифікували його як про-
рока Іллю на підставі іконографії [История 2007, с. 241, рис. 191; Герасименко, 
Захарова, Сарабьянов 2009, с. 236], проте дані примушують поставити під 
сумнів таку атрибуцію, адже текст впевнено реконструюється як агиос Овдии. 
Відповідно до наявної інформації, на фресці зображено одного з малих про-
років Авдія; пам’ять припадає на 19 листопада [Жития 3, с. 493-496]. В христи-
янському мистецтві існувало кілька традицій зображення пророка Авдія – юна-
ком, людиною середнього віку та старцем [Православная Энциклопедия, т. 1, 
с. 119-120]. Саме в останній зображено св. пророка на фресці Софії Київській, з 
густою сивою бородою та довгим волоссям, що опускається на плечі та спину.

Обрання місця для розміщення образу святого пророка Авдія в цен-
тральному підкупольному просторі, на нашу думку, було обумовлено саме 
есхатологічним пророцтвом його книги, де сповіщається про прихід Дня 
Господнього та суд над усіма народами: „Бо близький день Господній над усіма 
народами, – як зробив ти, то так і тобі буде зроблено: вернеться на твою голову 
чин твій” (Овд. 15). Адже не слід забувати, що зведення Софії Київської відбува-
лось у період зростання очікування Другого Пришестя. Хоча точний розраху-
нок дати Кінця Світу в принципі відкидався, адже, за словами Спасителя, „про 
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день той і годину не знає ніхто: ані анголи небесні, ані Син, – лише Сам Отець” 
(Мт. 24:36), спроби таких розрахунків робилися неодноразово і визначення кон-
кретної дати Другого Пришестя Христа, як правило, пов’язувалося з часом Його 
Першого Пришестя. Але Перше Пришестя трактувалося неоднозначно: то як 
Благовіщення, то як Різдво, то як Воскресіння. У кожному випадку, в основі роз-
рахунків лежало переконання в симетричності подій Священної і земної історії: 
старозавітній історії символічно відповідала новозавітна, а останній – історія, 
сучасна авторам розрахунків дати Кінця Світу. Відтак, зважаючи на неодноз-
начність трактування Першого Пришестя, пік очікувань Другого Пришестя, 
на думку дослідників, охоплював великий проміжок часу між 979 р. та серед-
иною ХІ ст. [Алексеев 2006, с. 241]. На сьогоднішній день дослідження писемних 
та епіграфічних пам’яток дозволили виявити факти посилення есхатологічних 
очікувань на Русі в Х – ХІ ст. [Петрухин 2002, с. 87-89; 2005; Данилевский 2001, 
с. 236-237; Gippius 2003; Никитенко, Корниенко 2009; 2010; Корниенко 2010, 
с. 381-385; аргументи опонентів див., напр.: Карпов 2002; Алексеев 2006], від-
так можемо виснувати, що фресковий образ св. пророка Авдія в центральній 
частині Софії Київської слугував наочним нагадуванням віруючим про скорий 
прихід Другого Пришестя, коли кожен отримає воздаяння по справах його.

ІІ.1.7. Окремі слова та словосполучення
У центральній наві до цієї категорії віднесено п’ять записів. Мету їх 

виконання та зміст, що вкладали у ці слова автори, встановити надзвичайно 
складно.

У вімі головного вівтаря накреслене слово Богъ (№ 1774). Вірогідно, цей 
текст слід розуміти як молитовний заклик-звернення до Господа, на кшталт 
скороченої до першого слова традиційної молитовної формули „Господи, помо-
жи рабу своєму”.

На фресці з образом св. Анни на висоті до одного метра від рівня під-
логи видряпані два графіті (№ 1652 та № 1653), текст яких складається лише з 
одного слова: profhth(j), тобто, пророк. Фрескових образів пророків в цій частині 
храму немає, тож причина видряпування двох написів з ідентичним текстом за-
лишається нез’ясованою. Незначна висота розташування та не зовсім вправне 
виконання цих текстів, що добре видно по кривизні рядка, дозволяють припус-
тити їх виконання дитиною. Відтак не виключено, що перед нами відтворення 
фрагменту учнівської вправи з грецької мови, вивчення якої, вочевидь, входило 
до навчальних предметів софійської школи.

У західному компартименті знаходяться інші два написи, віднесені до цієї 
категорії. Перший (№ 1523) складається з дієслова теперішнього часу еси, другий 
(№ 1532) – з транслітерованого кирилицею грецького іменника еiдос, тобто, подоба. 
Як показала у своєму дослідженні Т. Вендіна, ідея подібності, а, отже, ідеалу, орга-
нічно входила у мовну свідомість середньовічної людини, а таким ідеалом для неї 
був Господь. Адже Святе Писання оповідає, що „Бог на Свій образ людину створив, 
на образ Божий її Він створив” (1 М, 1: 27). Відтак сенс її життя полягав у прагненні 
уподібнення Йому або святим мученикам в своїх діяннях, стражданнях та муках, 
наближенні до земної богоподібності [Вендина 2002, с. 235-237]. Тож не виключено, 
що видряпуючи слово еiдос автор прагнув передати саме таке значення поняття.

ІІ.1.8. Абетки, склади та окремі літери
Доволі значний відсоток графіті центральної нави складають записи 

абеток, здебільшого незавершених, окремих літер чи складів. В наших попере-
дніх роботах ми підтримали думку Т. Рождественської про те, що в середньо-



360

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

віччі автори видряпували такі графіті з розумінням їх сакральності, адже ще з 
ІХ ст., тобто, у ранній період слов’янської писемності, відмічаються уявлення 
про святенність слов’янської азбуки [Рождественская 1992, с. 16]. Втім, також ми 
не виключали версію А. Мединцевої та К. Попконстантінова про те, що подібні 
графіті-абетки могли мати суто практичне значення й слугувати для тренуван-
ня писця [Медынцева, Попконстантинов 1984, с. 54].

Враховуючи неможливість однозначного тлумачення мотиваційних 
чинників виконання подібних записів, ми не можемо встановити правильність 
чи більшу вірогідність першого або другого твердження. Втім, маємо констату-
вати, що одне не виключає іншого. Наприклад, у Георгіївському приділі нами 
виявлений виконаний одним автором запис (№ 864) граматичних вправ по утво-
ренню складів (аб, ба) поруч з початком абетки (абвг), тобто, в цьому випадку 
більш вірогідним видається прикладний характер напису [Корнієнко 2010, с. 56, 
табл. LXIX, 1]. Натомість в приділі свв. апостолів Петра і Павла виявлені два за-
писи (№ 1209 та № 1509) початкових літер абетки абв, виконаних людьми, які 
стояли на колінах [Корнієнко 2010б, с. 15, табл. XVIII, 3, c. 248; c. 84, табл. CXXV, 
c. 260]. У цьому випадку більш вірогідно тлумачити обидва як молитовні. На цю 
думку наштовхує складений в Х ст. та, судячи з сорока списків ХІІ – XV ст., до-
волі популярний на теренах Київської Русі [Словарь книжников 1987, с. 32-34] 
акровірш „Абеткова молитва”, де кожен вірш розпочинається з чергової літери 
слов’янської абетки. Якщо підставити до літер абв їхні значення в цьому вірші, то 
вийде своєрідна молитва автора запису:

Азъ – симь словомъ молю ся Богу:
Боже всея твари зижителю,
Видимыя и невидимыя! [Русская азбука 1998, с. 154].
Тобто, видряпування на стіні кількох або однієї літер слов’янської абетки 

цілком могло заміняти молитовний напис. Проте неоднозначність трактування 
кожного конкретного графіті не дозволяє запропонувати універсальну інтерпре-
тацію записів, віднесених нами до категорії абеток, складів та окремих літер.

Власне початкові літери абеток серед епіграфічних пам’яток централь-
ної нави зустрічаються тричі. Один з написів, № 1609, них містить перші дві 
літери аб, другий, № 1624, п’ять літер абвгд, третій, № 1530, сім літер абвгдеи. 
Наразі складно встановити, є ці записи граматичними вправами чи вони є ско-
роченою формою молитви.

Значна кількість графіті складається з одного або кількох складів. А. Ме-
дин цевою була запропонована інтерпретація подібних написів як робочих поміток 
при будівництві [Медынцева 1978, с. 58-59], ми ж звернули увагу на неможливість 
подібного однобічного тлумачення (хоча не виключаємо можливості й такої інтер-
претації окремих написів, виконаних по сирому розчину або фресковому тинь-
ку), запропонувавши кілька можливих варіантів у напрямку тлумачення їхнього 
змісту. В першому випадку подібні записи можуть розглядатись як позначення 
певних частин релігійних текстів. На користь такої інтерпретації можемо навести 
два записи (№ 795 та № 831) з Георгіївського вівтаря Софії Київської, що є посилан-
нями на конкретний вірш книги пророка Аггія [Корнієнко 2010, с. 42, 50, 370-371]: 
„Тому так промовляє Господь: Вернуся Я до Єрусалиму з милосердям, храм Мій 
буде збудований у ньому, – говорить Господь Саваот, – а мірничий шнур буде роз-
тягнений над Єрусалимом” (Ог. 1: 16). В другому випадку подібні графіті з кількох 
літер могли б розглядатись з позиції їх символіко-числового значення, для прикла-
ду ми наводили запис № 789 з літер іе [Корнієнко 2010, с. 41], що може розглядатись 
як символічне позначення Євхаристичної жертви: ‘Ihsoàj EÙcarist…a [Никитенко 
2006, с. 350]. В третьому випадку подібні графіті могли виконуватись як скорочена 
молитовна формула, подібні випадки нами розглянуті вище на прикладах почат-
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кових літер абеток. І, нарешті, в четвертому випадку ми не виключали можливості 
тлумачення змісту подібних графіті як позначення ініціалів їх авторів [Корнієнко 
2010, с. 378]. Адже схожі за формою скорочення імен часто зустрічаються у сфрагіс-
тичних матеріалах починаючи з XVI ст. [див., напр.: Алферов, Однороженко 2008; 
Однороженко 2008]. Тобто, в текстовому еквіваленті таким записам може відпові-
дати формула „Писав такий-то”. Наразі в нас відсутні критерії, які дозволять чітко 
розбити наявну кількість таких записів на позначення ініціалів, посилань на певні 
частини літературних творів чи скорочених молитовних формул. Тож інтерпрета-
ція подібних графіті не може бути однозначною.

У центральній наві виявлено двадцять дев’ять написів, які складаються 
з одного або кількох складів. З них до позначення ініціалів з великою долею 
ймовірності можемо віднести латиничні написи кінця XVI – XVII ст., що скла-
даються з літер DW (№ 1896), SD (№ 1897), CY (№ 1898), а також кириличний за-
пис цього ж періоду на мармуровій плиті престолу, що складається з малюнку 
чотириконечного хреста та літер ПРО (№ 1955). Цілком вірогідно віднести сюди 
ж дві монограми з літер СХ (№ 2020) та МР (№ 2055). З написів більш раннього 
часу як скорочену форму запису імені можливо слід розглядати графіті, текст 
яких містить літери ни (№ 1605 та № 1606), ипо (№ 1629 та № 1630), та (№ 1874), ос 
(№ 2075), ва (№ 2048), мк (№ 1980) та ma (№ 1977). Схожим чином скорочувались 
імена в текстовій частині записів обчислення кількості проведених поминаль-
них служб. Так, склад ни є скороченням імені Никола [Корнієнко 2010, с. 390], 
склад ma міг бути скороченням імені Mar…a, адже схожим чином скорочувалась 
його кирилична форма Мари" [Корнієнко 2010, с. 390]. Відтак, склад ипо міг 
бути скороченою формою запису імені Иполqтъ, та – Тарасии, ос – Осифъ, во – 
Володимиръ, мк – Микqла. Втім, серед численних записів лічби подібних форм 
скорочення імен нами поки що не виявлено, тож повної впевненості у запропо-
нованій ідентифікації ми не маємо.

Вірогідно цифрове значення надавалось авторами записам № 2050 та 
№ 2060, що складаються з літер аі (= 11), а також запису № 1799, який містить 
поставлені під титло літери а (= 1) та г (= 3).

Як зразок граматичної вправи можемо розглядати два виконані одним 
автором записи у вімі, що містять розташовані один над одним склади вово 
(№ 1763) та вава (№ 1764).

Інші записи, віднесені до цієї групи, складаються з трьох літер – іас 
(№ 2074), чотирьох – риаz (№ 2026), ндсп (№ 1698), окоі (№ 1966), алр- (№ 1810), 
-ано (№ 1633) та п’яти, згрупованих у групи – в аі де (№ 1856) та а сх ла (№ 1873). 
Мету виконання подібних графіті наразі з’ясувати не виявляється за можливе.

Подібно до складів, записи одиничних літер можуть інтерпретуватись 
як ініціали імені, скорочена молитовна формула, позначення певних релігійних 
текстів або як прагнення передати символіко-числове значення цієї літери.

Відносно впевнено як позначення ініціалів імен авторів можуть бути ви-
значені три графіті, що входять до комплексу написів останньої чверті XVI – тре-
тьої чверті XVII ст. на панно декоративного фриза над синтроном, два латиничні 
з літер J (№ 1925) та S (№ 1951), а також один кириличний з літери А (№ 1956). 
Щодо інших однолітерних записів, то їх значення встановити більш складно.

Доволі часто серед записів одиничних літер автори видряпували літеру 
а. Серед епіграфічних пам’яток центральної нави вона зустрічається дев’ять ра-
зів (№№ 1557, 1645, 1646, 1701, 1747, 1767, 1771, 2006, 2019), ще один напис містить 
дві написані поруч а (№ 1720), а інший – тричі попарно розташовані малюнок 
хреста та літери а (№ 1765). Зупинимось детальніше саме на останньому запи-
сі, виконаному у вімі головного вівтаря. Ця літера розпочинає собою абетку та 
відлік (а=1), тому в християнстві їй надавалось особливого сакрального значен-
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ня, адже вона виступає символом божественності, вічності, єдності [Апостолос-
Кападона 2000, с. 159]. В цьому символічному контексті значення літери посилю-
ється зображенням хреста, який міг асоціюватись з глаголичною літерою  (а), 
підкреслюючи сакральність обох абеток. Т. Рождественська зазначає, що в складі 
напису на стіні храму хрест часто використовувався замість дієслова говоріння 
[Рождественская 1992, с. 18]. У згадуваній „Абетковій молитві” Х ст. літері а від-
повідає наступний рядок: Азъ – симь словомъ молю ся Богу [Русская азбука 1998, 
с. 154]. Відповідно, накреслене на стіні графіті № 1765 може розглядатись як 
символ мовного акту, тричі зверненого до Господа. Подібна теза може бути по-
ширена й на інші записи, що складаються з літери а. Водночас ми не можемо 
виключати, що деякі з записів літери а могли бути виконані як скорочена фор-
ма запису імені, наприклад, Aндрhи, адже схожим чином це ім’я скорочувалось 
у записах обчислення кількості проведених поминальних служб [Корнієнко 
2010, с. 386].

Серед графіті центральної нави один раз зустрічається запис, що скла-
дається з літери б (№ 1573). Ця літера є першою в слові Богъ, в абетковій молитві 
їй відповідає звернення до Господа „Боже всея твари зижителю” [Русская азбука 
1998, с. 154], тож найвірогідніше цей запис може бути співвіднесений зі скороче-
ним варіантом традиційної молитовної формули „Господи, поможи рабу своєму”.

Літера в зустрічається тричі, причому в одному випадку ми маємо просте 
виконання цієї літери (№ 1854а), дзеркальне (№ 1824) та подвоєне (№ 1780). Ця 
літера символізує людське та божественне начало в Ісусі Христі, чоловіче та жіно-
че начала людей та тварин, це підкреслює відповідний рядок абеткової молитви 
„Видимыя и невидимыя!” [Апостолос-Кападона 2000, с. 61; Русская азбука 1998, с. 
154]. Враховуючи специфіку написання цих літер – подвоєння або дзеркальне – 
доволі вірогідно, що автори прагнули передати саме це значення літери.

Один раз зустрічається літера е (№ 2068), числове значення якої до-
рівнює п’яти, а ця цифра, в свою чергу, символізує п’ять ран Ісуса Христа 
[Апостолос-Кападона 2000, с. 184; Фергюсон 1998, с. 259]. Втім, ми не впевнені, 
що автор прагнув передати саме це символіко-числове значення літери, адже 
схожим чином скорочувались імена в текстових частинах деяких записів обчис-
лення кількості проведених поминальних служб [Корнієнко 2010, с. 388].

Вісім графіті складаються з літери м (№№ 1571, 1576, 1665, 1766, 1878, 
2036, 2067, 2084). У Георгіївському приділі над записом про смерть Ростислава 
Всеволодовича (№ 11) виконана велика літера м (№ 11а), яка, на нашу думку 
могла символізувати молитву – прохання милості Господньої з надією очищен-
ня від гріхів та спасіння душі переяславського князя Ростислава Всеволодовича 
[Корнієнко 2010, с. 378]. Наше визначення спиралось на символіко-числове зна-
чення цієї літери (= 40). Сорок є числом випробувань, воно символізує сорока-
денний піст Ісуса Христа, стільки ж днів триває поминання померлого (сороко-
уст) [Дьяченко 1993, с. 640; Иванов 2003, с. 240-328], це число тісно пов’язане з 
уявленням про очищення від гріхів та надією, означає молитву та приготуван-
ня до нового життя [Данилевский 2001, с. 227]. В абетковій молитві літері відпо-
відає наступний рядок: „Милости Твоея хотяще Боже!” [Русская азбука 1998, с. 
154]. Ми вважаємо значенні видряпування літери м на стіні храму найвірогід-
ніше розглядати як своєрідну молитву з проханням Господньої допомоги, що 
в цілому відповідає формулі „Господи, помилуй раба свого”. Проте серед записів 
обчислення кількості проведених поминальних служб в текстовій частині ця 
літера також вживається для позначення скороченої форми імені, найвірогідні-
ше, Михаилъ [Корнієнко 2010, с. 389].

Виконана на фресці літера п (№ 1597) також може бути визначена як 
скорочена до одної літери форма дієслова-прохання помоzи. Втім, серед запи-
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сів обчислення поминальних служб зустрічаються текстові частини, які скла-
даються з однієї літери п. Вірогідна форма імені нами відновлюється як Петръ 
[Корнієнко 2010, с. 390].

Двічі зустрічаються записи, що складаються з літери т (№ 34а та 
№ 1584), причому один з них є припискою до молитви Григорія (№ 34). В цьо-
му випадку доволі вірогідно, що перед нами скорочена форма імені. В записі 
№ 1797 обчислення кількості поминальних служб зустрічається текстова части-
на, яка складається з цієї літери; повна форма відновлюється нами як Тимофеи.

В центральному підкупольному просторі на фресці з образами трьох 
іудейських отроків Ананії, Азарії та Мисаїла зустрічається запис, який склада-
ється з двох літер ф (№ 1683). Вірогідно, цей запис варто розглядати як молитву 
до Господа, висловлену початковою літерою абетки: Фараоня мя злобы избави 
[Русская азбука 1998, с. 156].

ІІ.1.9. Написи, зміст яких не встановлений
У центральній наві виявлено дванадцять графіті, що виглядають як ха-

отичний набір літер (№№ 1522, 1535, 1647, 1688, 1689, 1690, 1952, 2030, 2033, 2058, 
2087, 2089). Подібні тексти зустрінуті нами серед епіграфічних пам’яток церк-
ви Спаса на Берестові. Тоді ми звернули увагу на способи оздоблення поверхні 
дерев’яних обітних хрестів, традиція поставлення яких існувала з давньоруських 
часів [Пермиловская 2009, с. 179-180], й припустили, що можемо з великою долею 
вірогідності віднести ці записи до категорії молитовних або ж цитат творів книж-
ної писемності. Прикрашаючи хрест різьбленням, майстрами в якості написів 
активно застосовувались вислови з Євангелія, цілі речення або його частини, які 
передавалися за допомогою скорочень або криптограм, що створювало образ та-
ємничості, святості та неповторності хреста [Пермиловская 2009, с. 187, ілл. на с. 
183, 186-187, 191-192]. Втім, допоки не буде чітко встановлена текстова частина 
таких графіті, їх віднесення до конкретної категорії унеможливлене.

ІІ.1.10. Фрагменти написів
До цієї категорії нами зараховано дев’яносто графіті, реконструювати 

текст яких не виявляється за можливе. Більшість з них збереглась лише у ви-
гляді кількох літер: №№ 1524, 1537, 1541, 1544, 1549, 1550, 1560, 1563, 1574, 1577, 
1583, 1586, 1594, 1608, 1611, 1613, 1614, 1618, 1631, 1635, 1642, 1661, 1666, 1673, 
1678, 1694, 1703, 1704, 1706, 1707, 1710, 1712, 1713, 1762, 1778, 1800, 1806, 1823, 
1825, 1830, 1832, 1839, 1840, 1853, 1858, 1871, 1872, 1972, 1976, 1984, 1985, 1987, 
1988, 1992, 1993, 1997, 1999, 2001, 2009, 2010, 2013, 2018, 2021, 2022, 2023, 2027, 
2028, 2034, 2038, 2041, 2042, 2051-2053, 2057, 2063, 2065, 2066, 2071, 2076, 2077, 
2079, 2080, 2086. В одному випадку можемо встановити, що запис (№ 2059) 
було знищено навмисно, вочевидь, церковною цензурою. В чотирьох випад-
ках можемо зробити припущення, що наявні складові є фрагментами текстів 
пам’ятних записів, позаяк два з них входять до комплексу графіті в централь-
ній апсиді, де такі написи явно домінують. Сюди відносимо латиничні графіті 
№ 1903 та № 1905 на мармуровій плиті декоративного фриза над синтроном 
та кириличне № 1929 на шиферному підлокітнику крісла митрополита, в яко-
му реконструюється лише ім’я Іоанъ. Ще одне виконане латиницею графіті 
№ 1990 в центральній частині храму також вірогідно є фрагментом пам’ятного 
запису. Окрім того, на фресці з образом св. пророка Авдія виявлено фрагмен-
тарно збережене графіті № 1974, в тексті якого можемо реконструювати слово 
придеть, що наче виказує пам’ятний характер запису. Проте не виключено й 
те, що перед нами фрагмент цитати літературного твору.
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ІІ.1.11. Записи лічби
У своїх попередніх роботах [Корнієнко 2009а; 2010, с. 381-385; Корниенко 

2010] нами були атрибутовані записи, які у вигляді рядка або рядків вертикаль-
них засічок часто зустрічаються серед давньоруських графіті здебільшого у ві-
втарних частинах храмів. Вони розглядаються нами як записи обчислення кіль-
кості проведених поминальних служб за душу конкретної людини, живої чи 
померлої, задля спасіння її душі. Досить часто подібні написи формують комп-
лекси з кількох графіті, таких в межах центральної нави виявлено сім, вони охо-
плюють тридцять вісім написів: №№1714-1717, 1738-1746, 1749-1751, 1754-1756, 
1758-1760, 1789-1796, 1862-1869.

Нами була встановлена структура повної формули такого запису, яка 
повинна містити три основні складові: 1) малюнок хреста; 2) християнське ім’я 
людини; 3) рахункову частину запису у вигляді певної кількості вертикальних 
чи горизонтальних засічок або літер а (= 1). Втім, наявність всіх трьох складо-
вих досить рідкісна, доволі часто від запису залишається лише кілька рисок, 
тому практично неможливо встановити, за повною чи скороченою формулою 
це графіті було складене. В межах центральної нави подібних записів шістдесят 
п’ять: №№ 1686, 1692, 1693, 1695-1697, 1699, 1700, 1702, 1708, 1709, 1711, 1718, 1721-
1727, 1730, 1732, 1733, 1736, 1737, 1757, 1768, 1772, 1775-1777, 1781-1787, 1798, 1803, 
1804, 1807-1809, 1811, 1815, 1816, 1818, 1819, 1829, 1833, 1834, 1836, 1847-1850, 1855, 
1861, 1870, 1875, 1879, 1892, 1962 та 2040.

Три записи складені за скороченою формулою, коли опускалось по-
значення імені, проте перед початком лічби прокреслювався малюнок хреста: 
№ 1735, № 1773 та № 1882.

Записів, які містять окрім вертикальних засічок ще й зазначення хрис-
тиянського імені людини, за душу якої належало молитись, нараховуємо шіст-
десят, з них тридцять два входять до згадуваних вище комплексів. Нами було 
визначено, що в записах вказувалась така кількість літер і в такій послідовності, 
щоб ім’я легко можна було ідентифікувати. Це було, як ми вважаємо, обумовле-
не тим фактом, що обрахунок кількості проведених поминальних служб міг ви-
конуватись різними особами. Для визначення найбільш вірогідного імені нами 
було проаналізовано випадки їх вживання в записах обрахунку поминальних 
служб. Дослідження показало, що, як правило, автори вказували кілька почат-
кових літер імені, інколи додаючи до них середню або останню; в окремих ви-
падках ім’я наводилось повністю. Причому, чим більшим було його поширен-
ня, тим менше літер вказувалось у записі. Тож визначення найбільш поширених 
імен здійснювалось на підставі дослідження іменослова Рюриковичів [Литвина, 
Успенский 2006] та даних щодо вживання цих імен у період з XI до кінця XIV ст. у 
Лаврентіївському [ПСРЛ 1], Іпатіївському [ПСРЛ 2] та Новгородському першому 
[ПСРЛ 3] літописах. Попередні результати такої роботи представлені в таблиці:

Скорочена 
форма 
імені

№ 
графіті

Повна форма 
імені Примітки

а

1625, 
1748, 
1739, 
1790, 
1791

Aндрhи

Повна форма імені відновлена як най-
більш вірогідна на підставі аналізу 
частоти його вживання [ПСРЛ 1, с. 542; 
ПСРЛ 2, с. VI; ПСРЛ 3, с. 597; Литвина, 
Успенский 2006, с. 467-475].

ан 1867
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агф 1826 Агафи"

Серед християнських антропонімів з по-
дібним набором початкових літер, що 
побутували на теренах Давньої Русі, зу-
стрічається лише це ім’я [ПСРЛ 1, с. 541; 
ПСРЛ 2, с. V; ПСРЛ 3, с. 595; Литвина, 
Успенский 2006, с. 461-463]. На думку 
А. Литвиної та Ф. Успенського, ім’я Ага-
фія можна вважати родовим у династії, 
яке було надане кільком її представни-
цям як під час хрещення, так і при по-
стригу [Литвина, Успенский 2006, с. 463].

а[н]а 1742 Ана

Ім’я не скорочувалось, спостереження 
над давньоруським християнським ан-
тропоніміконом фік сують значне поши-
рення цього імені [ПСРЛ 1, с. 542; ПСРЛ 
2: с. VI; ПСРЛ 3, с. 598; Литвина, Успен-
ский 2006, с. 475-476, 566-567].

аск 1969 Аскалонъ

Повна форма імені відновлюється завдя-
ки особливостям скорочення; в давньо-
руських іменословах не виявлено осіб, 
названих на честь цього мученика ІІІ ст.

в
1738, 
1745, 
1769

Bасилии

Повна форма імені відновлена як най-
більш вірогідна на підставі аналізу 
частоти його вживання [ПСРЛ 1, с. 543; 
ПСРЛ 2, с. VIII-IX; ПСРЛ 3, с. 601-603; 
Литвина, Успенский 2006, с. 482-495].

ге 1752 Георгии

Повна форма впевнено відновлюється 
завдяки особливостям скорочення та 
частоті вживання [ПСРЛ 1, с. 545; ПСРЛ 
2, с. ХІІ; ПСРЛ 3, с. 606; Литвина, Успен-
ский 2006, с. 508-519, 623].

гле
1802, 
1743, 
1746

Глебъ

Особливості скорочення дозволяють 
впевнено відновити це досить популярне 
у давньоруському середовищі ім’я [ПСРЛ 
1, с. 545-546; ПСРЛ 2, с. ХІІ; ПСРЛ 3, с. 607; 
Литвина, Успенский 2006, с. 519-527].

д 1728
Димитръ 

(Дъмитръ)

Повна форма як найбільш вірогідна від-
новлюється за частотою вживання [ПСРЛ 
1, с. 546; ПСРЛ 2, XIV; ПСРЛ 3, с. 610-611; 
Литвина, Успенский 2006, с. 534-540].

е

1716, 
1717, 
1740, 
1744, 
1963, 
1964

Ереми" 
або 

Евфимии

Повна форма відновлюється як най-
більш вірогідна, адже обидва імені зу-
стрічаються серед антропонімів не дуже 
часто (див. нижче).

ер 1880 Ереми"
Повна форма відновлена завдяки осо-
бливостям скорочення [ПСРЛ 1, с. 548; 
ПСРЛ 2, с. XV; ПСРЛ 3, с. 612].
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еf 1835 Евfимии

Повна форма визначається завдяки осо-
бливостям скорочення, досить часто 
зустрічається серед представників духо-
венства [ПСРЛ 1, с. 547; ПСРЛ 2, с. XІV; 
ПСРЛ 3, с. 612]

zа 1967 Zахари"
Повна форма відновлена завдяки осо-
бливостям скорочення [ПСРЛ 3, с. 614]

иоа 1881

Иоанъ та 
Iwанъ

Повна форма впевнено визначається за-
вдяки особливостям скорочення [ПСРЛ 1, 
с. 548; ПСРЛ 2, с. XVII; ПСРЛ 3, с. 614-618; 
Литвина, Успенский 2006, с. 548-561].

иw 1814

[і]wа 1754

іw
1866, 
1869

ка 1868 Капитонъ

Повна форма відновлена як найбільш 
вірогідна; св. Капітон був єпископом 
Херсонським, його образ був виконаний 
у південній внутрішній галереї Софії 
Київської [Никитенко 2008, с. 236-237; Ге-
расименко, Захарова, Сарабьянов 2007, с. 
43-44; Сарабьянов 2009, с. 112], що вказує 
на вшанування цього святого, а, отже, 
робить вірогідною можливість надання 
цього імені при хрещенні дитини.

ке 1749 Келсии

Повна форма відновлена як найбільш 
вірогідна; як і у випадку зі св. Капіто-
ном, св. Кельсій був зображений на 
фресці у приділі свв. апостолів Петра і 
Павла Софії Київської [Корнієнко 2010а, 
с. 42], що також робить вірогідною мож-
ливість вживання цього імені.

кон 1770
Константинъ

Повна форма встановлена завдяки ти-
повості скорочення [ПСРЛ 1, с. 549; 
ПСРЛ 2, с. ХІХ; ПСРЛ 3, с. 620-621; Лит-
вина, Успенский 2006, с. 568-572].ко 1741

[л]аz 1846 Лаzарь

Повна форма імені впевнено відновлюєть-
ся завдяки особливостям скорочення, це 
ім’я було доволі часто вживаним [ПСРЛ 1, 
с. 550; ПСРЛ 2, с. ХХ; ПСРЛ 3, с. 622].

мiха 1864
Мiхаилъ 

(Михаилъ)

Повна форма встановлюється завдяки 
типовості скорочення [ПСРЛ 1, с. 550-
551; ПСРЛ 2, с. ХХІІ; ПСРЛ 3, с. 624-626; 
Литвина, Успенский 2006, с. 576-580].м 1750

ма

1715, 
1845, 
1865,
1705

Мари"

Відновлюється на підставі особливос-
тей скорочення [ПСЛ 1, с. 550; ПСРЛ 2, 
с. ХХІ; ПСРЛ 3, с. 623; Литвина, Успен-
ский 2006, с. 573-576].

мри 1813

[м]ри 1812

[м]ариа 1779
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[о]ли 1751
Олисhи 

(Елисhи)
Відновлюється на підставі особливостей 
скорочення [ПСРЛ 3, с. 612].

оно 1827
Онофрии 

(Онqфрии)

Повна форма відновлюється завдяки осо-
бливостям скорочення; образ св. Онуфрія 
знаходився у південній зовнішній галереї 
собору, зважаючи на значну кількість гра-
фіті на фресці цей святий був дуже шано-
ваним у Києві [Никитенко 2008, с. 240-242].

Wна[ни]а 1760 Ананиа
Ім’я в записі не скорочувалось, воно було 
доволі поширеним [ПСРЛ 3, с. 597].

па
1753, 
1863 Павьлъ

Повна форма імені відновлена як най-
більш імовірна за особливостями скоро-
чення [ПСРЛ 1, с. 552; ПСРЛ 2, с. XXІV; 
ПСРЛ 3, с. 631; Литвина, Успенский 
2006, с. 589].

по
1714, 
1862 Поликарпъ

Повна форма імені відновлена завдяки 
особливостям скорочення як найбільш 
імовірна [ПСРЛ 1, с. 552; ПСРЛ 2, с. XXV].пол 1801

р 1805 Романъ

Ім’я відновлене як найбільш вірогідне 
за частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 553; 
ПСРЛ 2, с. ХХVI; ПСРЛ 3, с. 633-634; Лит-
вина, Успенский 2006, с. 595-599].

с 1729 Сава

Відновлене як найбільш вірогідне за час-
тотою вживання, особливо було поши-
рене серед духовенства [ПСРЛ 1, с. 553; 
ПСРЛ 2, с. ХХVII; ПСРЛ 3, с. 634-635; Лит-
вина, Успенский 2006, с. 470-471].

т 1797 Тимофеи
Відновлене як найбільш вірогідне за 
частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 555; 
ПСРЛ 2, с. ХХХ; ПСРЛ 3, с. 640].

фе 1756

Федоръ 
(Fеодоръ)

Повна форма імені впевнено віднов-
люється завдяки особливостям скоро-
чення [ПСРЛ 1, с. 556; ПСРЛ 2, с. ХХХ; 
ПСРЛ 3, с. 641-642; Литвина, Успенский 
2006, с. 615-618].

федо 1755

[ф]едор[ъ] 1758

Fодоси 1759 Fеодосии
Вказана кількість літер дозволяє впевне-
но відновити повну форму імені [ПСРЛ 
1, с. 556; ПСРЛ 2, с. ХХХІ; ПСРЛ 3, с. 642].
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ІІ.2. Малюнки-графіті
У центральні наві нами виявлено 72 малюнки, які можемо розбити на 

наступні категорії:
1) хрести, монограми та теонімограми;
2) антропоморфні зображення;
3) символи, пов’язані з частинами людського тіла;
4) зооморфні зображення;
5) емблеми.
Співвідношення між різними категоріями малюнків-графіті виглядає 

наступним чином:

Назва категорії Загальна 
кількість

Відсоткове 
співвідношення 

Хрести, монограми та теонімограми 45 7,42 %
Антропоморфні зображення 2 0,33%
Символи, пов’язані з частинами людського тіла 6 0,99 %
Зооморфні зображення 3 0,49 %
Емблеми 16 2,64 %

ІІ.2.1. Хрести, монограми, теонімограми
У центральній наві виявлено сорок п’ять малюнків, віднесених нами до 

цієї категорії. В наших попередніх роботах ми зазначали складність визначення 
мотиваційних чинників та мети їх виконання, зважаючи на розмаїття симво-
ліки хреста. Нами було запропоновано кілька найбільш вірогідних варіантів 
інтерпретації подібних зображень [Корнієнко 2010, с. 393-394].

За словами Єфрема Сірина, малюнок хреста символізує інвокацію „в 
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа”, а поставлений на початку рядка, він спів-
відноситься з накладанням на себе хресного знамення перед якоюсь важли-
вою справою, а також символізує мовний акт, звернений до Господа та святих 
[Рождественская 1992, с. 17-18]. Відтак, з огляду на таке значення, цілком мо-
жемо погодитись з думкою А. Мединцевої, що деякі малюнки-графіті можуть 
розглядатись як молитовні записи неграмотних людей [Медынцева 1978, с. 195]. 
В текстовому еквіваленті такому малюнкові може відповідати традиційна моли-
товна формула „Господи, поможи рабу своєму”.

Водночас, зображення хрестів різноманітної форми доволі часто 
зустрічаються у матеріалах сфрагістики; наприклад, емблеми у вигляді чоти-
риконечних „грецьких” хрестів можемо бачити на особових печатках пінських 
зем’ян Шоломицьких, у вигляді хреста-якоря – волинських зем’ян Яковицьких, 
у вигляді косого хреста – підстарости городенського Яна Комповольського 
[Алферов, Однороженко 2008, с. 77, 189, 191] тощо. Зважаючи на таке значення 
хреста, виконання його зображення на стіні храму за мотиваційними чинни-
ками наближається до видряпування пам’ятних написів-графіті, які фіксують 
факт перебування в соборі конкретної особи. У текстовому еквіваленті подібним 
малюнкам відповідають записи, виконані за традиційними формулами „писав 
такий-то” або „був тут такий-то”.

Однак ми не можемо виключати дидактичного значення окремих зобра-
жень хрестів, особливо виконаних на високому професійному рівні, що вказує 
на обізнаність їх авторів з прийомами книжкової мініатюри. Зважаючи на такий 
контекст, подібні малюнки-графіті мали б, на думку виконавців, символічно 
розкривати тему спокути гріхів та спасіння людства через хресну жертву Ісуса 
Христа, чому особливо відповідають зображення голгофських та проквітлих 
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хрестів. Дослідник В. Зоценко пов’язував символ проквітлого хреста з культом 
великомучеників [Зоценко 1979, с. 106], однак цю думку не підтверджують спо-
стереження над епіграфікою Софійського собору та церкви Спаса на Берестові, 
адже зображення проквітлих хрестів виконувались не лише на фресках з обра-
зами великомучеників, а також на фресках з образами святителів, Чесних хрес-
тів чи орнаменту, або навіть на фасадних стінах храму, як-от в церкві Спаса на 
Берестові. Нажаль, в нас відсутні можливості запропонувати чіткі критерії, за 
якими можна встановити мотивацію виконання конкретного малюнка.

Серед зображень хрестів центральної нави найчастіше зустрічаються чо-
тириконечні рівнораменні т. зв. „грецькі”, прокреслені за допомогою двох відріз-
ків, які перетинаються під прямим кутом, або виконаних за допомогою подвійних 
замкнених рисок. Перших нараховуємо п’ятнадцять: №№ 1553, 1554, 1604, 1610, 
1616, 1632, 1649, 1654, 1655, 1657, 1658, 1971, 1978, 1982, 2024. Других, прокреслених 
подвійною рискою, маємо три: № 1612, № 1615 та № 1667. Ймовірно сюди ж вар-
то віднести три фрагментарно збережені частини щогли хреста, № 1680, 1682 та 
№ 1998. Двічі зустрічається прокреслені одинарними лініями рівнораменні хрести 
з розширеними у вигляді трикутників кінцями: № 1679 та № 2005. Окремо варто 
виділити графіті № 1859, яке складається з маленького з кількома вертикальними 
засічками та великого хрестів. Оскільки в ранньому християнстві „грецький” хрест 
символізував Ісуса Христа, подібні малюнки можуть найвірогідніше тлумачитись 
саме як скорочена форма молитовного запису, зверненого до Спасителя.

В межах центральної нави зустрічаються хрести „латинські”, в яких нижня 
частина щогли довша за верхню. Таких малюнків маємо два, один прокреслений 
одинарною рискою (№ 1636), другий – подвійною (№ 1677). За формою до цієї ка-
тегорії можуть бути зараховані три малюнки хрестів (№ 1662, № 1664 та № 1828), 
які мають довгу щоглу, однак перекладина розташована не у верхній частині, а по-
середині. В християнській традиції з „латинським” хрестом пов’язують розп’яття 
Ісуса Христа, тому „латинський” хрест називають також „Хрестом Розп’яття” або 
„Хрестом Страстей Господніх”. Оповідаючи про страту Ісуса Христа, Євангеліє 
від Іоанна оповідає наступне: „А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. 
Було ж там написано: „Ісус Назарянин, Цар Юдейський”. І багато з юдеїв читали 
цього напису, бо те місце, де Ісус був розп’ятий, було близько від міста. А було 
по-гебрейському, по-грецькому й по-римському написано. Тож сказали Пилатові 
юдейські первосвященники: „Не пиши: Цар Юдейський, але що Він Сам гово-
рив: Я – Цар Юдейський”. Пилат відповів: „Що я написав - написав” (Ів. 19: 19-
22). Відтак на „латинському” хресті зображують символічну табличку над головою 
Ісуса Христа, внаслідок чого хрест стає шестикінечним. Таких шестикінечних хрес-
тів в центральній наві виявлено три, один з них простий (№ 1623), другий має роз-
ширені кінці (№ 1676), третій виконаний подвійними рисками (№ 1603). Наведені 
вище зображення також можуть розглядатись як своєрідні звернені до Ісуса Христа 
молитви, водночас вони ж могли символічно розкривати тему спокути гріхів та 
спасіння людства через хресну жертву Ісуса Христа.

Двічі серед графіті центральної нави зустрічаються малюнки 
Андріївських хрестів (№ 1656 та № 2016), втім, не виключена їх інтерпретація 
як літер х. Аналогічні знаки часто зустрічаються у вигляді графіті або опуклих 
знаків на давньоруській плінфі [див., наприклад: Холостенко 1975, с. 121, рис. 
12; с. 124, рис. 15; Коваленко, Раппопорт 1991, с. 147, рис. 3: 11]. Нажаль, наразі 
складно встановити мету виконання подібних зображень.

Зображень проквітлих хрестів маємо лише чотири. Три з них виконані на 
фресці з образом св. вмч. Варвари, один зберігся майже повністю (№ 1546), а два 
інших (№ 1540 та № 1547), сильно фрагментованих, віднесені до цієї групи умовно 
на тій підставі, що їхні кінці щогли та перекладини оформлені таким же чином, 
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що і малюнок № 1546. Тобто, маємо всі підстави припустити їх виконання одним 
автором. Ще один малюнок проквітлого хреста розташований на фресці з образом 
мч. Анни (№ 1622), він залишився незавершеним. Ймовірно до цієї ж групи зобра-
жень слід віднести малюнок хреста складної конфігурації (№ 1620), виконаний на 
цій же фресці. Символ проквітлого хреста доволі часто зустрічається в християн-
ському мистецтві, він пов’язується з прообразом хреста Старого Завіту – Деревом 
Життя, яке рятує людство [Апостолос-Кападона 2000, с. 54, 118; Смирнова 2007, 
с. 280-281; Ozerkov 2006; Шаповалов 2003]. Подібного значення надавалось символу 
Голгофського хреста, зображення яких серед епіграфічних пам’яток центральної 
нави зустрічається тричі. В одному випадку основа щогли чотириконечного хрес-
та складної форми спирається на трикутної форми Голгофу (№ 1548), в другому 
основа щогли шестикінечного хреста спирається на пряму горизонтальну лінію 
(№ 1838), на третьому малюнку доповнену двома скісними лініями (№ 1548).

На фресці з образом св. Анни прокреслені два малюнки грецьких хрес-
тів, вписаних у квадрат (№ 1659) та коло (№ 1650). Причому в останньому ви-
падку кінці хреста далеко виходять за межі кола, внаслідок чого він набуває 
форми т. зв. „кельтського” хреста [Смирнова 2007, с. 283]. Мотиваційні чинни-
ки появи подібних зображень лишаються слабо з’ясованими.

На фресці з образом св. іудейського отрока Ананії прокреслене зображен-
ня хреста-безанта, який складається з п’яти кіл (№ 1669). Схожий малюнок вияв-
лений нами у Георгіївсьому приділі [Корнієнко 2010, с. 93, табл. CLVI]. Вірогідно, 
на формування семантики хрестів-безантів вплинула одна з форм рипід, яка має 
вигляд п’ятичастного квадрифолію, що складається з чотирьох хрестоподібно 
розташованих круглих медальйонів з колом посередині; на цю думку наштов-
хують пам’ятки сакрального мистецтва Х – ХІ ст. грузинської церкви [Мачабели 
2007, с. 281]. Однак в нашему розпорядженні обмаль даних щодо вигляду давньо-
руських рипід, в мозаїчних композиціях зі сценами причастя у Софійському та 
Михалівському соборах ці предмети в руках ангелів мають інший вигляд, аніж 
п’ятичасний квадрифолій, хоча в основі їх форми теж маємо п’ять кіл [Лазарев 
1960, табл. 33, 34, 42; 1966, табл. 5]. Тому ми не можемо впевнено стверджувати про 
прямий генетичний зв’язок між цим типом рипід, які міг бачити автор малюнків-
графіті на стінах Софії Київської, та виглядом самих зображень хрестів-безантів. 
Тож це питання потребує окремого дослідження.

ІІ.2.2. Антропоморфні зображення
Серед графіті центральної нави виявлено два малюнки людей, видряпа-

них дітьми, на що вказує невисока висота розташування зображення та деяка 
примітивність виконання. Перший малюнок (№ 1643), виконаний на фресці з 
образом св. Анни, є поясним зображенням людини в капелюсі. Довкола малюн-
ку прокреслені склади до, то та да. Зважаючи на цю обставину, можемо припус-
тити, що автор малюнку зобразив свого вчителя, що диктує граматичну вправу 
по утворенню складів. Симетрично цьому малюнку в протилежній стороні цен-
тральної нави на фресці з образом св. Марфи виконане зображення озброєного 
вояка (№ 2029). Найвірогідніше, малюнки видряпані учнями софійської школи.

ІІ.2.3. Символи, пов’язані з частинами 
           людського тіла
У вімі центральної нави виконаний схематичний малюнок кисті руки в 

благословляючому жесті (№ 1691), на що вказують випростані вказівний та серед-
ній пальці. На нашу думку, найвірогідніше розглядати такі малюнки як символіч-
ну молитву-прохання Божого благословення для автора [Корнієнко 2007, с. 57].
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Два малюнки (№ 1981 та № 2015) зображують кисть руки з випростаним 
вперед вказівним пальцем. Це символізує жест благословення та означає циф-
ру вісім [Quacquarelli 1973, р. 263-264, fi g. 24], а вісімка є символом Воскресіння 
Господнього, оскільки саме на восьмий день після в’їзду до Єрусалима Ісус 
Христос воскрес із мертвих [Фергюсон 1998, с. 260]. В свою чергу цифра вісім 
виражає ідею дня Господнього, „дня мессианского свершения, как дня восьмо-
го, который преодолевает сакраментальную седмицу, выводит этот день за ее 
черту”, відтак перетворюючись на день перший – початок врятованого та онов-
леного світу [Никитенко 2008, с. 149-50]. Тож подібні малюнки мають розгляда-
тись в контексті есхатологічних очікувань, слугуючи своєрідним нагадуванням 
про скорий прихід Судного дня та необхідність духовного очищення.

У вімі, на закритій композицією XVIII ст. фресці виявлено три малюнки 
людського обличчя: № 1788, № 1851 та № 1852. В символічному значенні голова 
є виразом місця перебування життя, вона є головним членом тіла, адже керує 
всіма іншими його членами [Фергюсон 1998, с. 79-80]. Однак наразі важко вста-
новити причину виконання цих зображень на одній фресці.

ІІ.2.4. Зооморфні зображення
У вімі головного вівтаря в нижній частині фрески, закритої композицією 

XVIII ст. „Повернення блудного сина”, практично одне по одному прокреслені 
малюнок лева (№ 1820), коня (№ 1821) та собаки (№ 1822). Всіх трьох тварин єднає 
неоднозначність трактування їх образів з позицій християнського символізму. 
Зокрема, лев уособлює поняття сили, сміливості, величі, мужності й гордості, але, 
водночас, помсти й грубої фізичної сили; у Старому Завіті левом називають Іуду, 
засновника коліна Іудина (Бут. 49: 9), й водночас лев – це ворог, що пав від руки 
Самсона (Суд.: 14: 5-7), знак диявола (Пс. 91: 13) та тварина, на розтерзання яко-
му було кинуто Даниїла (Дан. 6: 7) [Апостолос-Кападона 2000, с. 124; Фергюсон 
1998, с. 19-20; Гладкая 2009, с. 77-81]. Кінь уособлює мужність, благородство, 
хоробрість, й водночас хіть [Апостолос-Кападона 2000, с. 128; Фергюсон 1998, с. 
18]. Пес виступає уособленням хоробрості, пильності й вірності, проте, водночас, 
він є символом зла [Апостолос-Кападона 2000, с. 128; Маурітссон 2000; Фергюсон 
1998, с. 18]. Як бачимо, зважаючи на неоднозначність трактування цих зображень 
складно визначити мету їх виконання та зміст, який вкладено до них авторами. 
Проте, зважаючи на розташування у вімі головного вівтаря, більш вірогідним 
виявляється позитивне смислове навантаження образів цих тварин.

ІІ.2.5. Емблеми
До цієї категорії нами віднесені шістнадцять графіті, що виявлені серед 

епіграфічних пам’яток центральної нави.
Серед них значний відсоток становлять зображення геометричних 

фігур – кола (№№ 1994, 1996, 2004, 2037), ромба (№ 1883 та № 2049) та трикут-
ника (№ 1651). Як бачимо, тут домінують зображення кіл, причому в одно-
му випадку більше прокреслене довкола меншого (№ 1994). Коло або кільце 
в християнстві символізує досконалість Бога та Його Вічність, рівнобічний 
трикутник виступає символом Бога-Отця або Трійці; на відміну від двох 
попередніх символів, квадрат або ромб є символом землі та мирських тур-
бот, в цьому значенні він використовується для зображення простих людей 
[Фергюсон 1998, с. 255; Апостолос-Кападона, 2000, с. 112, 218; Энциклопедия 
2005, с. 81-82]. Проте немає впевненості в тому, що автори малюнків прагну-
ли передати саме ці символічні значення фігур, адже подібні геометричні 
знаки зустрічаються і в побуті, зокрема, серед гончарних клейм [див., напр.: 
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Новое 1984, с. 296, рис. 129; Терский 2006, с. 149, рис. 129], тож могли певною 
мірою служити емблемами, що ідентифікують їх авторів. У випадку з малюн-
ком № 1883 можемо припустити, що його автор прагнув накреслити фігуру 
герба князів Ружинських, адже на цій же плиті знаходиться пам’ятний напис 
Федора Ружинського, що супроводжується малюнком його герба (№ 1884).

Дещо наближається до цієї групи зображень малюнок № 1637 на фресці 
з образом св. Анни, що складається з кола та вписаної до нього літери, ймовірно 
л та зображеної над ним літери н або м.

Власне емблем, які мають вигляд літер, виявлено дві. Одна з них (№ 1923) 
виконана на мармуровій плиті декоративного фриза над синтроном, в її основу, 
як складається враження, покладені літери S та дзеркальна D. Зважаючи на хро-
нологію комплексу написів в центральній апсиді, найвірогідніше її розглядати як 
таку, що ідентифікує особу автора. Інша (№ 2061), виконана на фресці з образом 
невідомого святого, має вигляд записаних у стовпчик літер ѕ та с, біля яких видря-
пані три скісні засічки.

На плиті декоративного панно фриза над синтроном зображено фігу-
ру, що складається з кількох вертикальних та горизонтальних ліній (№ 1911). 
До цієї групи тяжіє виконаний на фресці з образом невідомої святої малюнок 
(№ 2082), що складається з простої звивистої лінії. Нажаль, визначити значення 
цих малюнків не виявляється за можливе, єдине, що можна точно встановити, 
так це його цілеспрямований характер виконання.

У двох випадках авторами було виконане зображення пентаграм 
(№ 1639 та № 1893а), що в християнському мистецтві символізує п’ять ран 
Розіп’ятого Христа, а також захист від диявола [Апостолос-Кападона 2000, с. 168; 
Энциклопедия 2005, с. 215]. Втім, подібні знаки могли слугувати для ідентифі-
кації їх авторів, позаяк зустрічаються серед гончарних клейм Х – ХІІІ ст. [див., 
напр.: Новое 1981, с. 297, рис. 129; Терский 2006, с. 148, рис. 128, 12]. Пентаграма 
також входить до складу герба „П’ятиріг” (Рietyrog) [Niesiecki 3, s. 593-594], який 
носили представники кількох шляхетських родин, наприклад, волинських 
панів Єловичів-Малинських [Алферов, Однороженко 2008, с. 54-55]. Зважаючи 
на те, що один з малюнків (№ 1893а) виконаний на мармуровій плиті декора-
тивного панно над синтроном, комплекс графіті якого побутував з останньої 
чверті ХVI до третьої чверті XVII ст., найвірогідніше тлумачити малюнок як 
свідчення перебування в соборі представника гербової родини “П’ятиріг”.

Так само схематичне зображення латинської літери W (№ 1545), виявле-
не на фресці з образом св. мч. Варвари, може вказувати на перебування в храмі 
представника гербової родини „Адбанк” (Abdank або Habdank), яка охоплювала 
велику кількість шляхетських родин Речі Посполитої [Niesiecki 1, s. 1-6].

Окремо слід відзначити складне зображення у вімі головного вівтаря, 
що отримало № 1854. Розташування літер між двома звивистими стрічками 
нагадує оформлення написів на рунічних каменях, де текст написаний на тілі 
змії [Мельникова 2002; Лебедев 2005, с. 372, рис. 123, с. 378, рис. 128]. Зображення 
„ока” в середній частині малюнка одночасно нагадує голову змії, що також 
зближає графіті з рунічним написами. Літери хрхр запису дещо нагадують 
руни, проте верхні засічки х примушують все ж ідентифікувати їх як кириличні 
літери. Ймовірно, ці знаки варто розглядати як двічі повторену скорочену фор-
му імені Христосъ. Тобто, малюнок, для автора якого за взірець могли слугувати 
рунічні камені, вірогідно несе в собі молитовне семантичне навантаження.
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ПІСЛЯМОВА
У третій частині „Корпусу графіті Софії Київської” публікуються 606 на-

писів та малюнків, які збереглись у центральній наві храму. Переважна більшість 
з них вводиться у науковий обіг вперше, адже в книгах С. Висоцького були опу-
бліковані лише двадцять два графіті з цієї архітектурної частини храму.

Серед епіграфічних пам’яток центральної нави виявлено два ранні да-
товані графіті, в яких зазначені 1018/1021 р. та 1033 р. Обидва вони входять до 
групи відомих на сьогодні дев’яти прямо датованих текстів другого-четвертого 
десятиліть ХІ ст., які однозначно вказують на те, що літописні 1017-й та 1037-
й рр. як одна дат заснування Софії Київської не можуть бути прийняті, адже 
на кінець другого десятиліття, як засвідчують дані графіті, Софійський собор 
вже був розписаний. Тобто, новітні дослідження епіграфічних пам’яток Софії 
Київської підтверджують концепцію Н. Нікітенко, згідно якої Софійський 
собор зведений протягом 1011-1018 рр., а його фундатором був Володимир 
Святославич, а не його син Ярослав, який лише завершив розпочате батьком 
[докладніше див.: Никитенко 2008; 1999; Нікітенко 2003; Нікітенко Н., Нікітенко 
М. 1996; Никитенко, Корниенко 2009; 2010; 2010а; 2010б; Нікітенко, Корнієнко 
2007; 2008; 2009; 2009а]. Втім, завдяки комплексному дослідженню іконогра-
фії фресок, складу фрескового тиньку та графіті в окремих випадках ми ма-
ємо можливість виділити ті композиції, які були завершені саме за Ярослава 
Володимировича. Зокрема, було встановлено, що дві фрески з образами дияко-
ніс у вімі головного вівтаря Софійського собору, на одній з яких виконано за-
пис 1018/1021 рр., були виконані саме на другому етапі зведення храму, тобто, 
у 1017-1018 рр., коли замовником робіт виступав вже Ярослав Володимирович 
[докл. див.: Корниенко 2010а, с. 5-10].

Виявлення у центральній наві молитовного напису Брячислава-Павла, 
сина великого київського князя Святополка-Михаїла Ізяславича, та ретельне 
текстологічне дослідження цього графіті дозволило уточнити хронологію 
ряду літописних повідомлень. Зокрема, завдяки вказівці княжичем свого 
християнського імені (Павло) вдалося встановити найбільш вірогідну дату 
його народження, яку слід віднести до 15 січня 1105-го р. В свою чергу, визна-
чення дати народження Брячислава дозволило уточнити час мінського похо-
ду загонів великокнязівського воєводи Путяти, сина Володимира Мономаха 
Ярополка, сіверського князя Олега Святославича та полоцького князя Давида 
Всеславича проти мінського князя Гліба Всеславича, окресливши його кінцем 
грудня 1104-го р. – першою половиною січня 1105-го р.

Ми неодноразово наголошували на важливості даних графіті для ви-
вчення стінопису Софійського собору, зокрема, для визначення образів святих, 
адже переважна більшість з них не зберегла супроводжуючих написів. Власне 
завдяки виявленню нових епіграфічних джерел в межах центральної нави були 
атрибутовані нові однофігурні фрески. Зокрема, комплексний аналіз відомос-
тей графіті та іконографії образів дозволили встановити, що серед образів свя-
тих жон в центральній наві зустрічаються св. праведна Лідія Філіпійська, свв. 
вмч. Варвара та Іуліанія, свв. Марфа, Марія та Фекла. З-поміж чоловічих образів 
завдяки даним графіті одна з фресок була атрибутована як образ св. пророка 
Авдія, підтверджене визначення образів трьох св. іудейських отроків Ананії, 
Азарії та Мисаїла.

Ідентифікація образу св. великомучениці Варвари та спостереження над 
особливостями його іконографічного оформлення на фресці Софії Київській по-
ставили завданням провести додаткове дослідження історії чесних мощів святої 
та обставин їх появи у Києві. Було визначено, що часточка мощів святої була ві-



374

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської

рогідно привезена наприкінці Х ст. дружиною Володимира Святославича царів-
ною Анною і вкладена до стіни хрещатого стовпа при будівництві храму.

Доволі цікаві результати були отримані завдяки виявленню та вивчен-
ню комплексу написів раннього модерного часу в центральній апсиді на мар-
мурових плитах декоративного фриза над синтроном. Хронологічні рамки 
його побутування охоплюють проміжок часу від останньої чверті XVI до тре-
тьої чверті XVII ст., а з-поміж авторів записів зустрічаються досить відомі осо-
би, зокрема, намісник уніатського митрополита у Києві Антоній Грекович, що 
загинув наглою смертю у 1618 р., релігійний полеміст Мартін Броньовський 
(1568-1624 рр.), провінціал домініканського ордену, відомий теолог, історик і 
геральдик Шимон Окольський (1580-1653 рр.). Відомості про ідентифікова-
них нами авторів цих графіті дозволяють стверджувати, що записи залишали 
не лише представники духовенства (православного, уніатського чи католиць-
кого), що могло б пояснити присутність написів у вівтарі, а й шляхта, місцеві 
урядники, члени залоги Київського замку тощо. Характерним при цьому є той 
факт, що серед ідентифікованих осіб є як православні, так і католики та протес-
танти. Відмінність у почерках та розташуванні написів доволі чітко вказує, що 
графіті виконувались не на замовлення, а особисто, що передбачало відкритий 
доступ до головного вівтаря кафедрального храму світських осіб. Причому, для 
виконання запису необхідно було стояти на верхній сходинці синтрону (тоді 
записи концентруються у верхній частині плит) або на нижній сходинці, на-
хилившись вперед та спершись рукою на верхню (тоді записи концентруються 
у нижній частині плит); в останньому варіанті допустиме також видряпуван-
ня напису сидячи на верхній сходинці синтрону. Тобто, виконання графіті в 
будь-якому випадку передбачало сходження на синтрон, який призначався 
для сидіння священників під час літургії. Мимоволі напрошується висновок, 
що Софійський собор в означений період (остання чверть XVI – третя чверть 
XVII ст.) перебував у занедбаному стані [див.: Никитенко 2008, с. 40-45], вна-
слідок чого був доступний для відвідувачів, які без суттєвих перешкод могли 
заходити навіть до вівтарних частин храму та підніматись на синтрон. Втім, 
не виключено, що комплекс графіті головного вівтаря виник і розвивався за 
згодою кліру Софії Київської, на що вказують не лише залишені представника-
ми духовенства записи, а й спроби упорядкувати латиничні графіті, коли над 
вказівками років Jahr 1584 та Anno 1594 було надписане кириличне року. Відтак 
цілком можливо припустити, що виконання записів у головному вівтарі толе-
рувалося і навіть підтримувалося софійським духовенством, яке, імовірно, за 
рахунок цього отримувало кошти для поповнення софійської скарбниці.

Окрім такої доволі цікавої риси історії Софії Київської в ранньомодер-
ний час, комплексне епіграфічне та історико-археологічне дослідження цієї 
частини храму дозволило спростувати гіпотезу Є. Архіпової [див.: Архіпова 
2000; Архипова 2008, с. 62-72] щодо повного перекладання декоративного 
фриза та синтрона з архієрейським сидінням у ХІІ-ХІІІ, XVII-XVIII та ХІХ ст. 
й встановити автентичність первинного декору убранства головного вівтаря 
Софії Київської, яке збереглося до нашого часу, з деякими поновленнями, 
від другого десятиліття ХІ ст. [докл. див.: Корнієнко, Сінкевич 2009, с. 64-71; 
Корниенко 2010, с. 10-21].

Тож, новітні епіграфічні дослідження Софії Київської дозволяють ввести 
у науковий обіг значний комплекс автентичних історичних джерел ХІ – початку 
XVIII ст., інформація з яких суттєво доповнює дані писемних пам’яток і дозволяє 
розв’язати ряд питань, пов’язаних з архітектурою Софійського собору та її мону-
ментальним розписом, уточнити деякі відомості писемних джерел щодо окре-
мих фактів історії середньовіччя та раннього модерного часу.
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І.1. Фреска з зображенням орнаменту

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

1517 149 19
1518 147 27
1519 143 12

І.2. Фреска з зображенням 
Чесного хреста

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

1520 165 20
1521 162 28
І.3. Фреска з зображенням орнаменту

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

1522 157 57
1523 154 47
1524 150 47
1525 140 44
1526 125 64
1527 121 28
1528 88 45
1529 166 33
1530 165 20
1531 150 4,5
1532 128,5 31,5
І.4. Фреска з образом св. мч. Лідії

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

1533 184 11
1534 152 8
1535 153 57
1536 159 50
1537 134 6
1538 117 52
І.5. Фреска з образом св. мч. Варвари

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

1539 153 13
1540 153 24
1541 150 7,5
1542 138 26
1543 154 32,5
1544 149 40

1545 166 37,5
1546 156 45
1547 151 17
1548 137 68
1549 145 68
1550 156 80
1551 146 83
1552 150 95
1553 135 89
1554 119 56
І.6. Фреска з образом невідомого святого

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

33 141 41
34 138 48
34а 137 51

1555 142,5 46
1556 184 41
1557 135 29
1558 139 32
1559 137 54
1560 134 62
1561 136 45
1562 140 42
1563 132 39
1564 134 43
1565 131 48
1566 104 41
1567 110 71
1568 108 58
1569 92 55
І.7. Фреска з образом невідомого святого

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

1570 105 53
1571 120 61
1572 116 74
1573 112 45
І.8. Фреска з образом невідомого свя-

того мученика

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

195 152 21
1574 164 47
1575 150 56
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1576 142,5 23
1577 145 48
1578 142 56
1579 141,5 56
1580 136 51
1581 138 43
1582 138,5 45
1583 135 42
1584 132 42
1585 134 43
1586 132,5 32
1587 131 37
1588 134 36
1589 134 34
1590 133 36
1591 135 36
1592 135 29
1593 135 30
1594 137 33
1595 139 27
1596 128 32,5
1597 115 44
1598 138 54
1599 123 36
1600 137 63
1601 117 43,5
1602 146 37
1603 110 50
1604 114 46
1605 162 64
1606 136 64
1607 125 60
1608 114 56
1609 110 56
1610 102 26
1611 100 61
1612 100 28,5
1613 103 38
1614 98 39
1615 108 42
1616 121 17

І.9. Фреска з образом св. Анни

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

1617 153 62
1618 141,5 58
1619 135 60
1620 139 61
1621 128 62
1622 145 65

1623 135 64
1624 131 53
1625 129,5 53
1626 129 44
1627 137 53
1628 124 56
1629 124,5 52
1630 124 52
1631 125 40
1632 116 15
1633 116 33
1634 122 43
1635 119 31
1636 105 29
1637 116 46
1638 108 50
1639 108 24
1640 120 57
1641 108 38
1642 143 60
1643 113 53
1644 96 49
1645 102,5 36
1646 100 57
1647 89 43
1648 92 44
1649 89 41
1650 91 60
1651 100 21
1652 96 28
1653 94 23
1654 96 23
1655 98 18
1656 88 17
1657 96 14
1658 94 12
1659 93 9

І.10. Фреска з образом 
св. іудейського отрока Ананії

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

1660 183 23
1661 160 24
1662 174 104
1663 205 50
1664 180 90
1665 175 88
1666 148 108
1667 123 92
1668 200 19
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1669 130 106
1670 193 21
1671 216 66
1672 211 60
1673 130 85
1674 168 97
1675 138 108
1676 133 101
1677 128 98
1678 135 11,5
1679 134,5 11
1680 101 19
1681 112 23
1682 98 22
1683 136 105
І.11. Фреска з образом невідомої святої 

мучениці

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

52 165 52
217 182 37

1684 173 61
1685 174 53
1686 185 13
1687 194 41
1688 174 30
1689 170 30
1690 158 27
1691 160 32
1692 173 16
1693 163 17
1694 159 16
1695 157 17
1696 153,5 15
1697 159 6,5
1698 151,5 18
1699 166 5
1700 148 70
1701 150 66
1702 133 70
1703 148 56
1704 126 71
1705 147 62
1706 145 54
1707 148 43
1708 154 40
1709 140 37
1710 131 64
1711 124 52

1712 143 22
1713 141 18
1714 145 13
1715 142 13
1716 141 10
1717 138 16
1718 148 12
1719 136 16
1720 135 10,5
1721 152 4
1722 131 21
І.12. Фреска з образом невідомого свя-

того/невідомої святої 

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

236 164 76
1723 162 84
1724 160 84
1725 171 84
1726 186 86
1727 180 91
1728 172 96
1729 170 96
1730 148 83
1731 142 86
1732 141 88
1733 139 83
1734 171 39
1735 168 28
1736 157 20
1737 160 20
1738 162 19
1739 162 14
1740 163 19
1741 164 19
1742 165,5 18
1743 166,5 18
1744 167,5 18
1745 172 23
1746 171 20
1747 158 16
1748 178 20
1749 175,5 24
1750 181,5 24
1751 185 25
1752 191 23
1753 195 20
1754 195 6
1755 200 5
1756 204 5
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1757 205 9
1758 205 18
1759 201 23
1760 198 24
1761 176 43
1762 187 16
1763 143 55
1764 141 45
1765 152 20
1766 137 50
1767 149 20
1768 151,5 26
1769 148 25
1770 146 27
1771 145 18
1772 143 13
1773 140 14
1774 139,5 15
1775 138 20
1776 134 22
1777 140 24
1778 141 27
1779 139,5 28
1780 148 30
І.13. Фреска у північно-східному куті 

віми

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

142 128 22
215 158 75
216 120 54

1781 189 17
1782 178 21
1783 175 21
1784 176 7
1785 182 5
1786 170 18
1787 167 10
1788 144,5 7
1789 165 14
1790 162 12
1791 159 12
1792 155 16
1793 153 12
1794 151 6
1795 149 14
1796 146 14
1797 143 14
1798 140 12
1799 135 11

1800 140 24
1801 137 22
1802 135 22
1803 133 21
1804 131 28
1805 128 14
1806 149 24,5
1807 131 22
1808 151 26
1809 161 27
1810 188 25
1811 183 22
1812 128 20
1813 127 20
1814 136 16
1815 124 20
1816 122 16
1817 120 18
1818 117 20
1819 110 19
1820 116 37
1821 115 37
1822 114 37
1823 112 49
1824 121,5 24
1825 136 33
1826 129,5 56
1827 127 52
1828 130,5 3,5
1829 168 74
1830 130 37
1831 153 83
1832 154 59
1833 171 64
1834 162 67
1835 138 20
1836 159 75
1837 119 50
1838 122 48
1839 140 44
1840 138,5 44
1841 156 34
1842 164 37
1843 173 50
1844 190 76
1845 154 74
1846 150 74
1847 144 74
1848 139 75
1849 132 86
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1850 130 87
1851 127 78
1852 125 84,5
1853 114 71
1854 114 99

1854а 112 96
1855 125 100
1856 124 105
1857 115 107
1858 130 121
1859 130 125
1860 149 112
1861 150 102
1862 130 127
1863 138 128
1864 143 126
1865 153 127
1866 162 130
1867 167 129
1868 172 129
1869 182 122
1870 170 89
1871 166 90
1872 159 95
1873 155 108
1874 125,5 68,5
1875 117 84
І.14. Шиферна плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 1)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1876 129,5 59
1877 121 90
1878 153,5 77
1879 158 16,5
1880 137,5 31
1881 136,5 31
1882 106 22,5
1883 130 46,5
1884 138 46,5
І.15. Мармуровий карниз над декора-
тивним фризом над синтроном

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю кар-

низа (см)
2030 170 45

І.16. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 3)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1885 157 9
1886 160 36
1887 156 38,5

1887а 156 42
1888 152 26
1889 140 30
1890 154 54
1891 142 46
1892 137 49,5
1893 140 12

1893а 139 12
1894 122 16
1895 131 32
1896 122 47
1897 127 35
1898 109 14
1899 144 30
1900 107 35
1901 150 45

1901а 150,5 46
1902 65 29
1903 138 30

1903а 138 38
1904 123 23
1905 119 21
І.17. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 5)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1906 125 14
1907 124 11
1908 128 14
І.18. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 7)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1909 145 18
1910 137 13
1911 146 36
1912 129 22
1913 128 23
1914 149 15
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І.19. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 9)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1915 100 12
1916 148 20
І.20. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 11)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1917 131 12
1918 144 14
1919 123 26
1920 118 8
1921 127 12
1922 148 8
1923 136 5
І.21. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 13)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1924 138 19
1925 125 4
1926 119 12

І.22. Мармурова спинка крісла 
митрополита 

№
Відстань від 
лави крісла 

(см)

Відстань від 
лівого краю пів-
нічного шифер-
ного підлокітни-
ка  крісла (см)

1927 140 42
І.23. Північний шиферний 

підлокітник крісла митрополита 

№
Відстань від 
нижньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю ши-
ферного підло-
кітника крісла 

(см)
1928 100 4
1929 85 84
І.24. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 18)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1930 149 15
1931 138 19

І.25. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 22)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1932 140 23
1933 138 34
1934 111 16
1935 120 27
1936
І.26. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 24)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1937 158 20
1938 151 35
1939 77 21
1940 153 19
І.27. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 28)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1941 156 19
1942 149 19
1943 156 22
1944 145 19
1945 130 23
1946 114 5,5
1947 144 23
1948 116 17
І.28. Мармурова плита декоративного 
фриза над синтроном (панно № 30)

№
Відстань від 
верхньої лави 
синтрона (см)

Відстань від 
лівого краю пли-

ти (см)
1949 152 18
1950 148 11
1951 148,5 14
1952 130 29
1953 133 29
1954 112 13
І.29. Мармурова плита престолу

№
Відстань від 
західної сторо-
ни плити (см)

Відстань від пів-
нічної сторони 
плити (см)

1955 37 230
1956 110,5 232
1957 9 116
1958 10 109
1959 9 91
1960 10 126
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1961 13 39
І.30. Фреска з образом невідомої 

святої мучениці

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

49 147 37
54 154 29
63 159 35
63а 162 33
456 150 29
1962 158,5 60
1963 150 65
1964 148 65
1965 167 5
1966 160 12
1967 173 14
1968 157 14
1969 160 13
І.31. Фреска з образом св. пророка 

Авдія

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

4 156 27
189 124 67

1970 181 34
1971 175 33,5
1972 185 56
1973 163,5 38
1974 156 12
1975 124,5 63,5
1976 154,5 41
1977 127 69
1978 125,5 62,5
1979 116 70
1980 180,5 50,5
1981 109 70,5
1982 127 38
1983 133 47
І.32. Фреска з образом невідомого 

святого мученика

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

7 170 37
1984 177 50
1985 137,5 47
1986 141 47
1987 159 30
1988 152 41

І.33. Фреска з образом св. мч. Тимофія

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

1989 228 21
1990 218 60
1991 242 92
І.34. Фреска з образом св. Марфи

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

144 156 70
1992 152 61
1993 155,5 59
1994 158 54
1995 155 40
1996 155 39
1997 168 29
1998 179 39
1999 156 17
2000 152 12
2001 157 9
2002 147 38
2003 144 40
2004 145 45
2005 138 10
2006 133 9,5
2007 141 46
2008 132 11
2009 140,5 17,5
2010 144 49
2011 146 64
2012 145 65
2013 136 67
2014 132 70
2015 130 58
2016 132 54,5
2017 131 37
2018 124 56
2019 122 55
2020 119 57
2021 117 60
2022 99 39
2023 89 58
2024 80 65,5
2025 100 60
2026 99 27
2027 99 68
2028 99 62
2029 82 26
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І.35. Фреска з образом невідомого 
святого мученика

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

2031 158,5 58
2032 177,5 56
2033 160 4
2034 163,5 8
2035 148 21
2036 135 41
2037 160 57
2038 143,5 26
2039 136,5 24
2040 133,5 44
2041 135 18
2042 120 17
2043 133 25
2044 106 49
2045 101,5 35
2046 91 50
2047 144,5 19
2048 96 20
2049 128 30
2050 105,5 33
2051 145 53
2052 143 16
2053 138 6
2054 105 18
2055 112,5 16
І.36. Фреска з образом невідомого 

святителя

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

114 186 36
145 148 26
227 141,5 32

2056 169 38
2057 155,5 11
2058 157 20,5
2059 152 16
2060 153 22
2061 153 70
2062 155 36
2063 155 60
2064 146 4

2065 145 28
2066 144 69
2067 80 24
2068 158 66,5
І.37. Фреска з зображенням орнаменту

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

119 158 47
231 159 30
2069 149 57
2070 149 37
2071 143 48
2072 143 67
2073 151 9
2074 147 12
2075 145,5 8
2076 141 23
І.38. Фреска з образом невідомої святої

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

2077 170 4,5
2078 147 49
2079 144 89
2080 150 87
2081 157 75
2082 156 101,5
І.39. Фреска з образом невідомої святої

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
лівого ребра ло-
патки (см)

2083 111 64
2084 103 48
2085 106 30
2086 153 59
І.40. Фреска з зображенням орнаменту

№
Відстань від 
сучасної підло-

ги (см)

Відстань від 
правого ребра 
лопатки (см)

2087 152 47
2088 150 44
2089 147 47
2090 132 43
2091 158 4
2092 156 5
2093 154 5
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А
а цифр., 1 – № 114: sја[е]; № 2035: ѕфма; № 

1885: ахма 
а цифр., 1000 – № 1937: ахкг; № 1885: ахма; № 

1940: ахн; № 1902: ахне; № 1889, 
№ 1928: ахни

а спол. – № 4 (двічі), № 119, № 2069: а; 
№ 52: [а] ~ ј[алъ]

Авраамъ особ. ч. – № 2030: Аврам[ъ]
авъгqстъ ч. – № 217: авъгуста; № 1986: 

августа; № 1937: àâ(ãó)ñòà
Авъдии особ. ч. – № 1979: а(гиос) Овд[ии]
аzъ займ. – № 195, № 1957: м#
Аксакъ особ. ч. – № 1946:  Аксакъ
аминь вигук, букв. ‘нехай так буде’ – № 34: 

амин; № 227, № 1995: аминъ
Анани особ. ч. – № 1670: Ана[ни]а
анаfема ж. – № 1566: онафема
Àнтонии особ. ч. – № 1945: À(нтонии) 

Ãðåê(îâè)÷(ь)
Аньдреи особ. ч. – № 4: Анъдре#; № 33: 

Андре~ви
априль ч. – № 4, № 7: април#; № 216: 

[а]прил[и]#

Б
беzмьzдьникъ ч. – № 1644: #нагири
благъ прикм. – № 4: кън#zъ благыи
блажьнъ прикм. – № 52: в(ъ) суботу 

въ [бла]жънову
богатъ прикм. – № 33: богатомq
Богъ ч. –№ 1774: Б(о)гъ; № 2002: Бо[гомъ]; 

№ 1527: Б(ож)е
Богороица ж. – № 1517: [Б](огороди)це
Божии прикм. – № 215: раба Б(о)жи"; 

№ 52: рабъ Б(о)жии; № 49: рабъ 
Б(ож)иі; № 54: рабъ Б(ожи)и; № 63а: 
ра[б](ъ) Бо[ж](ии); № 236: рабь Б(ожи)и; 
№ 1937: рî(êó) Á(î)æ(îãî)

Борz#тінъ особ. ч. – № 2090: Борz#тіна
Борисъ особ. ч. – № 1599: Бо[р]и[сq]
Бр#числавъ особ. ч. – № 1621: Бр#числ[авq 

П]авьлq
быти недок. – № 4: а бе се[реде]; 

№ 1885: былъ; № 63а, 1950: был(ъ); 
№ 1860: [бы]л(ъ); № 1575: б#ш[е]; 

№ 4: положена бы[с]тъ; № 7: поставлено 
быс(ть); № 1523: еси

бhда ж. – № 145: отъ вс#ко# бhды
б@д@штии прикм. – № 2007: бqд[q]mемq

В
в цифр., 2 – № 54: ві
Варвара особ. ж. – № 1552: Варвара; 

№ 1542: и а(гиа) Вар[вара]; № 1551: {Вар}
ва{ра}

Василии особ. ч. – № 1916: Василі#
великъ прикм. – № 4: великыи четверг(ъ)
владыка ч. – № 7: вл(а)д(ы)ка
Âоитининъ особ. ч. – № 189:  Âоитининq
вторити недок. – № 1937: âòîðþ
въ прийм. – № 4 (тричі), № 7, № 52 (двічі), 

№ 54, № 215, № 1986: въ; № 1644: 
въ о #ко; № 52, № 1539, № 1575: в(ъ); 
№ 236: вь

вьсь займ. – № 63: все# Рqси
вьс#къ займ. – № 145: отъ вс#ко# бhды

Г
г цифр., 3 – № 52: sјцг; № 1937: ахкг
Георгии особ. ч. – № 2002: Георгеви
Господь ч. – № 231: Г(о)с(по)ди; № 1531: 

Го(споди); № 1916: Г(оспо)ди; № 2070: [Г]
(оспо)ди; № 1960: Г(оспо)д[и]; 
№ 1567: [Г](оспо)д[и]; № 34, № 142, 
№ 144, № 145, № 189, № 195, № 227, 
№ 1525, № 1526, № 1529, № 1558, 
№ 1561, № 1562, № 1570, № 1575, 
№ 1593, № 1596, № 1598, № 1601, 
№ 1619, № 1621, № 1626, № 1627, 
№ 1628, № 1638, № 1640, № 1641, 
№ 1648, № 1681, № 1921, № 1957, 
№ 1965, № 1975, № 2002, № 2007, 
№ 2008, № 2039, № 2047: Г(оспод)и; 
№ 1519, № 1600, № 2043: Г(оспод)[и]; 
№ 1521, № 1528, № 1565, № 1660, 
№ 1857: [Г](оспод)и; № 1841: 
[Г(оспод)и]; № 1734: Г(осподи)

Ãðåêîâè÷ь особ. ч. – № 1945: À(нтонии) 
Ãðåê(îâè)ч(ь)

Григории особ. ч. – № 34: Григореви; 
№ 1944: Григорий; № 2007: Григори[ю]; 

Вказівник слів 
до графіті центральної нави

Укладаючи вказівник слів до графіті, ми спирались на основні принципи побудови 
словників [Словник 1977, с. 11]: кожне відмінюване слово, яке виступає в реєстрі, подається в 
його основній формі, тобто, іменники та займенники іменникового типу в називному однині, 
кількісні числівники в називному, прикметники, числівники, займенники прикметникової 
відміни в називному однини чоловічого роду, дієслова в інфінітиві однини. Вони визначались 
відповідно до давньоруських та староукраїнських словників [Словарь 1, 2, 3, 4; Словник 1977; 
Словник 1978]. Форми, в яких вживані ці слова авторами графіті, наводяться з вказівкою 
порядкового номеру. До „Вказівника слів” не включені дані написів, що відносяться нами до 
категорій абеток, складів та окремих літер, зображень хрестів, монограм та теонімограм, а 
також скорочені форми імен в записах обчислення кількості проведених поминальних служб, 
адже їх вірогідні повні форми наводяться в окремій таблиці у другому розділі.
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№ 1600: Григ[орию]; № 2014: Гр(игори#); 
№ 1995: [Григо]ръев[и]

грhхъ ч. – № 1644: грhха; № 33: грhхы
грhшьнъ прикм. – № 2014: г(рhшного); 

№ 227: грешеном@; № 1575: грhшномq; 
№ 1617: г[р]hш[номq]; 
№ 1995: [гр]hшному; № 145: грhшъномq; 
№ 1995: [гр]hшъном[у]; № 195: г[р]hш[ь]
ному; № 1621: грешь[номq]; № 2002: 
грhш[ьномq]

грьчинъ ч. – № 1734:  о грекъ

Д
д цифр., 4 – № 236, № 1937: д; № 4: і[д]
Димитрии особ., ч. – № 4: Дмитръ
ди"къ ч. – № 216: дь"къна
добръ прикм. – № 33: [до]брыми
Дороfhи особ., ч. – № 1685: До(роfhи)
Дубина особ., ч. – № 1902: Карп(ъ) Дубина
дьнь ч. – № 7, № 54, № 215, № 1539: д(ь)нь; 

№ 216: [д](ь)нь; № 52: д(ь)нъ
дhло ч. – № 33: делы

Е
е цифр., 5 – № 215: е; № 216: [е]; № 1719: ке; 

№ 1902: ахне
енqарь ч. – № 1817: #{нвар#}
Еvнилъ особ., ч. – № 1734: Еvнил(ъ)

S
s цифр., 6000 – № 1684: ѕфк{ѕ-f}; 

№ 2035: ѕфма; № 2054: ѕф[л-м]{а-f}; 
№ 114: sја[е];  № 49: sјкf; № 1983: 
[sе]јеkие; № 52: sјцг

Z
z цифр., 7 – № 52: [zі]
Zахари особ., ч. – № 52: Zахари#

И
и цифр., 8 – № 1983: [sе]јеkие; № 1889, 

№ 1928: ахни
и спол. – № 145: и иzбави; № 236: с(в#)т(о)го 

Павла і Qльны
и займ. – № 1575: и б#ш[е]
Ивановичь особ., ч. – № 1939: Роман(ъ) 

Ив[а]нович(ь)
иzбавити док. – № 145: иzбави; № 1734: 

zбавъ
Иліи особ., ч. – № 1734: Иліи
Или# особ., ч. – № 2085:  Или#
именьно присл. – № 236: [и]менемь
инокъ ч. – № 231: и[н]о[ка]
Иоакимъ особ., ч. – № 236: "кимь
июнь ч. – № 54: іюн#
и~реи ч. – № 236: ~рhи
и~родиаконъ ч. – № 1685: еродиаконъ
и~ромонахъ ч. – № 1907: е(ро)монах(ъ)

I
і цифр., 10 – № 54: ві; № 4: і[д]; № 52: [zі]; 

№ 1986: іf
Івановичь особ., ч. – № 1989: І[вано]вич(ь)
Іwанъ особ., ч. – № 142: Иванu Пере; 

№ 1893: Иван(ъ) Мих(аиловичь); № 1938: 

Иван(ъ) Понович(ь); № 54: Іванъ; 
№ 1885: Іо[а]нъ К.; № 1929: Іоа[нъ]; 
№ 1894: Иwан(ъ)

К
к цифр., 20 – № 1684: ѕфк{ѕ-f}; № 49: sјкf; 

№ 1937: ахкг; № 1719: ке
Карпъ особ., ч. – № 1934: Карпъ; № 1931: 

Карпъ Федорович(ь) Свищн…; 
№ 1902: Карп(ъ) Дубина

Кононъ особ., ч. – № 1943: Конон(ъ)
Константинъ особ., ч. – № 1903а: 

Константи(нъ) Л; № 2003: 
Кост[#]нти[ну]; № 145, № 227: 
Кост#ньтинq

кqмче# ж. – № 216: к[q]мчеh
кън#zь ч. – № 4: рqсъскыи кън#zъ

Л
Лаzарь особ., ч. – № 195: Лаzорю; 

№ 2012: [Л]аzо[рю]
Лескра особ., ч. – № 1734: Лескра
лhто с. – № 52: лhт(о); № 49: лh(та); № 63: 

мно(га#) лhт(а); № 144: монога л(h)та
Лvди" особ., ж. – № 1533: Л[v]дiа и (агиа)

М
м цифр., 40 – № 2035: ѕфма; № 1885: ахма
маи ч. – № 1719: м[аи]а; № 1928: маи[а]
Манqилъ особ., ч. – № 119: Манеил[ъ]
мартъ ч. – № 236: марта
Марfа особ., ж. – № 2011: о а(гиа) Марfа; 

№ 215: Марf[а]
Матфеи особ., ч. – № 2083: Матфе[ю]
Микuла особ., ч. – № 2092: Микuла
Мина особ., ч. – № 1674: Мина; № 1648: 

Мiнq
митрополитъ ч. – № 63: митрополит(у)
Митроfанъ особ., ч. – № 231: Ми(т)роfана 

С(т)[е]пькович"
Михаиловичь особ., ч. – № 1893: Иван(ъ) 

Мих(аиловичь)
Михалонъ особ., ч. – № 1935: Михалон(ъ)
многогрhшьнъ прикм. – № 1685: многогре[ш]

ныи
мрьтвъ прикм. – № 216: попи[н]и мертво 

С[и]мовq
мъного присл. – № 1644: моного; № 144: 

монога л(h)та; № 63: мно(га#) лhт(а); 
№ 2002: мъно[г]охъ

мhс#ць ч. – № 1928: мес[#ц]а; № 4, № 7, 
№ 217: м(h)с(#)ца; № 1937: ì(åñÿ)öà; 
№ 54, № 215, № 1817, № 1986: м(h)с(#)ц#; 
№ 52, № 216, № 236: м(hс#)ц#; 
№ 1719: м(hс#)ц[#]; № 1572: м(hс#)[ц#]

Н
н цифр., 50 – № 1940: ахн; № 1902: ахне; 

№ 1889, № 1928: ахни
на прийм. – № 52: на пам#ть; 

№ 236: на пам#(ть)
Наzаръ особ., ч. – № 2062: Шаимов(ъ) 

Наzаръ
Настасии особ., ч. – № 1995: Наст[а]с[ию]
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Наqменичhвна особ., ж. – № 216: 
[На]уменичhв[н]а

Никола особ., ч. – № 1889: Микола Шибhка

О
о прийм. – № 1644: въ о #ко; 

№ 1734: о грекъ
обhдъ ч. –  № 4: п[о] обh[де]
окт#брь ч. –  № 215: ок[т]#м[б]р#; 

№ 1572: окь[томъбр#]
Олегъ особ., ч. – № 2088:  Олегъ
онъ займ. –  № 4: его; № 1734: их[ъ]
отрокъ ч. –  № 4: отрочъкъ
отъ прийм. – № 4: ото; № 145: отъ

П
Павьлъ особ., ч. – № 236: с(в#)т(о)го Павла 

і Qль"ны; № 1592: Павль; 
№ 1621: Бр#числ[авq П]авьлq; 
№ 2091: Павъ[лъ]; № 2091: [П]авъ[лъ]

пам#ть ж. – № 52: на пам#ть; 
№ 236: на пам#(ть)

Папа особ., ч. – № 1734: Папа
Пеласии особ., ч. – № 1734: [Пе]ласии
Пер# особ., ч. (скор. від Перенhгъ) – 

№ 142: Иванu Пере
Петрило особ., ч. – № 1587: Петрилови
Петръ особ., ч. – № 1934: Петръ; № 49: 

Петр[ъ]; № 2078: [Пет]рови
плакати с# недок. – № 2002: плацqmемq с[#]
по прийм.  – № 4: п[о]
подь"къ ч. – № 49: подь"къ
Полисъ особ., ч. – № 1734: По[л]и[с](ъ)
положити док. – № 4: положена бы[с]тъ
помагати недок. – № 34, № 142, № 145, 

№ 195, № 227, № 1527, № 1561, № 1575, 
№ 1598, № 1648, № 1660, № 1995, 
№ 2002: помоzи; № 1536, № 1975, 
№ 2039: [п]омоzи; № 1600: помоz[и]; 
№ 1580: по[м]оzи; № 1621: помо[z]и; 
№ 1559: [п]омо[z]и; № 1593: по[м]оz[и]; 
№ 1558, № 1565, № 1579, № 1617, 
№ 1638, № 1857: помо[zи]; № 1519, 
№ 1607, № 2003: пом[оzи]; №1627, 
№ 1681, № 1841, № 2008, № 2047: 
по[моzи]; № 2078: [по]моzи; № 2081: [по]
моz[и]; № 189: по[мо]z[и]; № 1589, 
№ 2017: [пом]оz[и]; № 1634: [п]ом[оzи]; 
№ 1517: [по]м[оzи]; № 2012: [пом]о[zи]; 
№ 2007: п(о)моzи; 
№ 1570: пом(о)zи; № 1555: пом(оzи);
№ 1562, № 1595: помо{zи}; № 1601: 
пом{оzи}; № 1640: п{омоzи}; № 144: 
пъмоzи

помиловати док. – № 195: помилуи; № 231: 
помил[у](и); № 1937 (двічі): ïîìèëqè

поминати недок. – № 1960: паме[ни]; 
№ 1959: помани; № 1921: помени; 
№ 1916: пом#ни; № 1957: помни

Поновичь особ., ч. – № 1938: Иван(ъ) 
Понович(ь)

попъ ч. – № 1943: поп(ъ)
попинъ ч. – № 216: попи[н]и
Порфирии особ., ч. – № 236: Пе[р]фюрии
поставити док. – № 7: поставлено быс(ть)

привести док. – № 2002: приведеном[q]
прити док. – № 1974: прид[е]ть
прhсв#тъ прикм. – № 63: пре(св#)mеному 

митрополит(у)
прhставити с# док. – № 215: преставис#; 

№ 49: престави(с#); № 216: приставис#; 
№ 52: пристави[с]#; № 236: п[р]иставис#; 
№ 217: пристави{с#}; № 54: прhста(ви)с#

пьсати недок. – № 119: писалъ; № 2069: п(иса)
л[ъ]; № 4: j(а)лъ; № 1568: j(а)л(ъ); № 52: 
[а] ~ ј[алъ]

Р
раба ч. – № 215: раба
рабъ ч. – № 231, № 1921, № 1959: раба; 

№ 236: рабь; № 49, № 52, № 54: рабъ; 
№ 63а: ра[б](ъ); № 145, № 189, № 227, 
№ 1575, № 1621, № 1648, № 1995, 
№ 2002, № 2007: рабq; № 1570, 
№ 1598, № 1975: раб[q]; № 1599: [р]абq; 
№ 1536, № 2078: ра[бq]; № 1600: 
р[а]б[q]; № 1565: р[абq]; № 1519, 
№ 1660: [ра]бq; № 144, № 195: рабу; 
№ 1837, № 2771: [ра]бу; № 1590, 
№ 2017: р[абу]; № 1857: [р]а[бу]; № 34, 
№ 142: рабu; № 33, № 1561: равq

рака ж. – № 4: рака
рокъ ч. – № 1885, № 1887а, № 1901а, 

№ 1928, № 1937: року
Романъ особ., ч. – № 1581: Романа; 

№ 1939: Роман(ъ) Ив[а]нович(ь)
Ружинскии особ., ч. – № 1884: Федор(ъ) 

Ружинск[и](и)
Рqсь особ., ж. – № 63: все# Рqси
рqсьскъ прикм. – № 4: рqсъскыи кън#zъ

С
Самqиль особ., ч. – № 1578: Само[уила]; 

№ 1934: Самуилъ
свои займ. – № 189, № 1975: своге[мq]; 

№ 231, № 1921: своего; № 1960: сво[его]; 
№ 145, № 227, № 1648, № 2002, № 2007: 
своемq; № 1599: своем[о]у; № 2081: 
своемо[у]; № 1561, № 1621: сво[е]мq; 
№ 1995: [с]воемо[у]; № 1565: свое[мq]; 
№ 1536, № 1626, № 2000: сво[емq]; 
№ 1538, № 1564, № 1589, 
№ 1591: [свое]мq; № 1570: [с]вое[м]q; 
№ 1518: [сво]е[м]q; № 1600: [сво]е[м]о[у]; 
№ 1588: с[во]ем[q]; № 1517, 
№ 1587: [своем]q; № 1660: (с)воем[q]; 
№ 195: своему; № 1857: сво[ему]; 
№ 144: св[о]е[му]; № 1590: с[во]ему; 
№ 2012: св[оему]; № 1837: [ñâîе]ìó; 
№ 142: своемu; № 1519, № 1575: сво~мq; 
№ 33, № 34: сво~мu

св#тъ прикм. – № 1533: Л[v]дiа и (агиа); 
№ 1542: и а(гиа) Вар[вара]; № 1979: 
а(гиос) Овд[ии]; № 2011: о а(гиа) Марfа; 
№ 195: Св#[та]# Соfи#; 
№ 236: Св#тоh Софьh; № 2002: {къ} 
Св#тъ Соfие; № 236: с(в#)т(о)го Павла 
і Qль"ны; № 52: с(в#)тогъ 
Fедо[р]а Тирена; № 1644: с(в#)т(и)и; 
№ 1580: с(в#)тои
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се займ. – № 119: се; № 2069: с[е]; № 1566: 
сем@

Сергии особ., ч. – № 1921: Сергі#
Семенъ особ., ч. – № 1961: Семе[нъ]
Симовъ особ., ч. – № 216: С[и]мовq
Софи" особ., ж., в знач. ‘Премудрість Божа’, 

вжив. по відношенню до храму – № 2002: 
{къ} Св#тъ Соfие; № 195: Св#[та]# 
Соfи#; № 236: Св#тоh Софьh; № 1575: 
Со[f]ие

спасати недок. – № 2014: сп(а)си; 
№ 1578: сп[аси]

срhда ч. – № 4: се[реде]
Стефанъ особ., ч. – № 2032: Стефанъ; 

№ 1970:  Стефан(ъ); № 2093: 
Ст(е)ф(а)нъ

Степанъ особ., ч. – № 2083: Степан[q]
Степьковичь особ., ч. – № 231: Ми(т)роfана 

С(т)[е]пькович
с@бота ж. – № 52: суботу
Сvмеонъ особ., ч. – № 1575: Симеонq; 

№ 1906: [С]имо[н](ъ)

Т
Тимоfеи особ., ч. – № 63а: Тимоf(е)[и]
Тиронъ особ., ч. – № 52: с(в#)тогъ 

Fедо[р]а Тирена
тq частка – № 1885: былъ тутъ; № 1950: 

был(ъ) тут(ъ); № 63а: тu(тъ) был(ъ); 
№ 1860: [бы]л(ъ) ту(тъ) 

Q
qбогъ прикм. – № 1575: qбогомq; № 195: 

qбогому; № 1621: [qб]огqмq
Qлина особ., ж. – № 236: с(в#)т(о)го Павла 

і Qльны
qмрhти док. – № 4: [q]мърлъ

Ф
ф цифр., 500 – № 1684: ѕфк{ѕ-f}; № 2035: 

ѕфма; № 2054: ѕф[л-м]{а-f}
феврарь ч. – № 52: fевр#р#
Федоровичь особ., ч. – № 1931: Карпъ 

Федорович(ь) Свищн…
Феогностъ особ., ч. – № 63: Феогностu

Х
õ цифр., 600 – № 1937: ахкг; № 1885: ахма; 

№ 1940: ахн; № 1902: ахне; № 1889, 
№ 1928: ахни

Хаzаръ особ., ч. – № 2072: Хаzар[ъ]

Ш
Шаимовъ особ., ч. – № 2062: Шаимов(ъ) 

Наzаръ
Шибhка особ., ч. – № 1889: Микола Шибhка

Ц
ц цифр., 90 – № 90: sјцг

Y
четвръгъ ч. – № 4: четверг(ъ)

"
"ко прийм. – № 1644: въ о #ко

"кша особ., ч. – № 1168: "кш~

F
f цифр., 9 – № 7: f; № 1986: іf; № 49: sјкf
Fеодоръ особ., ч. – № 52: с(в#)тогъ 

Fедо[р]а Тирена; № 1731: [Ф]еодо[ръ]; 
№ 2083: [Ф]ео[д]оро[у]; № 1884: Федор(ъ) 
Ружинск[и](и)

J
ј цифр., 700 – № 114: sја[е]; № 49: sјкf; 

№ 1983: [sе]јеkие; № 52: sјцг

K
k цифр., 60 – № 1983: [sе]јеkие

***
A
¤gioj ‘святий’ – № 1602: o ag{ioj}
¢nast£ς ‘воскреслий’ – № 2073: ana[stanti]
¢rrèsthma ‘хвороба’ – № 2064: ar[w]s[thmata]
ᾆsma ‘пісня’ – № 2073: asmat[a]

B
bohqšw ‘помагати’ – № 2045: boeqi; 

№ 2044: bohq[h]; № 1520, № 1968, № 2025: 
boh[qh]; № 1582: [bohqh]

G
Geèrgioj особ. ч. ‘Георгій’ – № 2245: Georgh

E
eЌdos ‘подоба’ – № 1532: [еi]дос
EÙgšnioj особ. ч. ‘Євгеній’ – № 1520: 

Eu{genioj}

Q
QeÒj ‘Бог’ – № 2073: Qe(w)

K
kths£menoj ‘такий, що здобув’, дієпр. від 
κτάομαι – № 2064: ktis[amen]oj

KÚrioj ‘Господь’ – № 1534, № 1582, № 1675, № 
2025, № 2044, № 2045: K(uri)e; № 1520, № 
2046: [K](uri)e

P
phrÕj ‘каліка’ – № 2064: o phr[oj]
prof»thj ‘пророк’ – № 1652: profhth(j); № 

1653: profht[h](j)

S
swmatikÒj ‘тілесний, плотський’ – № 2064: 

som[a]th[ka]
sÒj ‘твій’ – № 2045: ton sou Georgh

T
talaipwršw ‘страждати’ – № 2064: tal(ai)

pw[rei]

***
А
Adrian особ., ч. ‘Адріан’ – № 1949: Adrian 

Marciniowski
Alexander особ., ч. ‘Олександр’ – № 1876: 
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Alexander Kope[c]; № 1906: Alexander 
Jelowicky; № 1919: Alexander Mostosz; 
№ 1991: Prokopus Alexander Skarzewsk[y]; 
№ 1831: Ale[x]and[еr]; 
№ 1668: [Alex]ander …miski

Andrzej особ., ч. ‘Андрій’ – № 1877: Andr[zej] 
Bar[s]ky; № 1894: Andrzeі Вzolczek 
Lewickі; № 1920: Andr(zej)

Anna особ., ж. ‘Анна’ – № 1761: Ana z Kyjshek
annus ‘рік’ – № 1900, № 1919, № 1922, 

№ 1930, № 1941: anno; № 1949: an(no); 
№ 1886: an(no) Do(mini); № 1890, 
№ 1906, № 1910: a(nno); № 1842: а[nno] 
D[omini]

Anton особ., ч. ‘Антон’ – № 1913: Anton Pilka
aus ‘з’ – № 1887: aus Steyer

B
Baka особ., ч. ‘Бака’ – № 1912: Samuel Baka
Barsky особ., ч. ‘Барський’ – № 1877: Andr[zej] 

Bar[s]ky
Bazyli особ., ч. ‘Василь’ – № 1844: Basyli
Boguslawsky особ., ч. ‘Богуславський’ – 

№ 1900: Boguslawsky
Broniowsky особ., ч. ‘Броньовський’ – 

№ 1932: Martin Broniowski
Buczacky особ., ч. ‘Бучацький’ – № 1948: 

Io[a]nis Buc[za]cky
być ‘бути’ – № 1915, № 1924: bil tu; № 1886, 

№ 1899, № 1904: byl tu
Вzolczek особ., ч. ‘Бзольчек’ – № 1894: Andrzeі 

Вzolczek Lewickі
Вzowsky особ., ч. ‘Бзовський’ – № 1843: 

Sta[n]islaw [В]zow[s]ky

D
dać ‘дати’ – № 1949: racz dac
dies ‘день’ – № 1949: di(e)
dla ‘для’ – № 1949: dla swoiey milosci
Dominus ‘Бог’ – № 1886: an(no) Do(mini); 

№ 1949: {anno} D(o)m(ini); № 1842: 
A[nno] D[omini]

F
Fedyr особ., ч. ‘Федір’ – № 1926: Joann Fedyr

E
elekcja ‘елекція’ – № 1949: przed elekciey

G
grzech ‘гріх’ – № 1949: grzechu

H
Hricaj особ., ч. ‘Грицай’ – № 1954: Hricaj 

Sowohula

I
i ‘та’ – № 1949: і wyrwi z grzechu; № 1899: 

Kristow Szymo[n] Okolszki y Sztaniszlaw
Ian особ., ч. ‘Ян’ – № 1671, № 1888, 

№ 1927: Ian; № 1904: Ia[n]; № 1918: Ian 
Zlotopolsky; № 1914: Jan; № 456: Jan 
Jeziorkowsky; № 2056: Jan Kesz[y]zky; 
№ 1890: Jan Lozynacky; № 1908: Jan z Lys

ianuarius ‘січень’ – № 1918: january

Ioannes особ., ч. ‘Іоанн’ – № 1948: Io[a]nis 
Buc[za]cky; № 1926: Joann Fedyr

J
Jasynuwsky особ., ч. ‘Ясинувський’ – № 1947: 

Paulus Jasynuw[s]ky
jeromonah ‘ієромонах’ – № 1973: jeromonah
Jelowicky особ., ч. ‘Єловицький’ – № 1906: 

Alexander Jelowicky
Jeziorkowsky особ., ч. ‘Єжьорковський’ – 

№ 456: Jan Jeziorkowsky
Jesekiel особ., ч. ‘Єзекиїл’ – № 1973: jeromonah 

Jes(ekiel)
jahr ‘рік’ – 1887: ja(h)r

K
Keszycky особ., ч. ‘Кешизький’ – № 2056: Jan 

Kesz[y]zky
Kiszka особ., ч. ‘Кішка’ – № 1761: Ana z 

Kyjshek
Komоnnycky особ., ч. ‘Коммоницький’ – 

№ 1910: Wasyly Komоnnycki
Kopec особ., ч. ‘Копець’ – № 1876: Alexander 

Kope[c]
Kresky особ., ч. ‘Креський’ – № 1663: Kresky
Kristof особ., ч. ‘Христофор’ – № 1899: 

Kristow Szymo[n] Okolszki; № 1915: 
Kristof Zamoisky

krol ‘король’ – № 1949: кrola

L
Lewicky особ., ч. ‘Левицький’ – № 1894: 

Andrzeі Вzolczek Lewickі
Lewikowsky особ., ч., ‘Левіковський’ – 

№ 1687: Stefan Lew[i]kowsky
Lozynacky особ., ч., ‘Лозинаський’, можливо 

Łoziński – № 1890: Jan Lozynacky
Lysy особ. геогр., ч. ‘Ліси’ – № 1908: Jan z Lys

M
maj ‘травень’ – № 1954: maj 31; № 1949: di(e) 

29 may
Marсin особ., ч. ‘Мартін’ – № 1842: Marсi[n] 

Wo[lyn]ski; № 1932: Martin Broniowski
Mariana особ., ж. ‘Маріана’ – № 1909: Maryany 

Zawiszi
Marszewky особ., ч. ‘Маршевський’ – 

№ 1895: Mikolay Marszewky
Marciniowsky особ., ч. ‘Мартіновський’ – 

№ 1949: Adrian Marciniowski
Maximilian особ., ч. ‘Максиміліан’ – № 1887: 

Maximilian Naringer
Mikolay особ., ч. ‘Микола’ – № 1930: Mikolaj; 

№ 1895: Mikolay Marszewky; № 1917: 
Mikolay Weresczinsky; № 1886: Mikolay 
Wessel; № 1958: Mikołay Wołk

Mostosz особ., ч. ‘Мостош’ – № 1919: 
Alexander Mostosz

mość ‘милість’ – № 1949: dla swoiey milosci

N
Nadolsky особ., ч. ‘Надольський’ – № 1924: 

Woycech Nadolsky
Naringer особ., ч. ‘Нарінгер’ – № 1887: 

Maximilian Naringer
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О
Okolsky особ., ч. ‘Окольський’ – № 1899: 

Kristow Szymo[n] Okolszki

P
Paulus особ., ч. ‘Павло’ – № 1947: Paulus 

Jasynuw[s]ky
pani ‘пані’ – № 1761: p(ani)
Pilka особ., ч. ‘Пілка’ – № 1913: Anton Pilka
Pobożność ‘побожність’ – № 1949: poboznosci
przed ‘перед’ – № 1949: przed elekciey
Prokopus особ., ч. ‘Прокопій’ – № 1991: 

Prokopus Alexander Skarzewsk[y]

R
Radomita особ., ч. ‘Радоміта’ – № 1942: Simon 

Radomita
ręka ‘рука’ – № 1949: reką swą
rok ‘рік’ – № 1761, № 1899, № 1936: roku; 

№ 1909: rok(u); № 1915: ro{ku}

S
Samuel особ., ч. ‘Самуїл’ – № 1912: Samuel 

Baka
Simon особ., ч. ‘Симон’ – № 1933: Simo[n]; 

№ 1942: Simon Radomita; № 1899: Kristow 
Szymo[n] Okolszki

Skarzewsky особ., ч. ‘Скаржевський’ – 
№ 1991: Prokopus Alexander Skarzewsk[y]

slawić ‘славити’ – № 1949: slawic
Sowohula особ., ч. ‘Совогула’ – № 1954: Hricaj 

Sowohula
Stephan особ., ч. ‘Стефан’ – № 1687: Stefan 

Lew[i]kowsky
Stanislaw особ., ч. ‘Станіслав’ – № 1831: 

Stan[i]slaw; № 1843: Sta[n]islaw [В]zow[s]
ky; № 1899: Sztaniszlaw

Steyer особ. геогр., ч. ‘Стеєр’ – № 1887: Steyer
swoj ‘свій’ – № 1949: dla swoiey milosci; 

№ 1949: reką swą

T
tu ‘тут’ – № 1886, № 1899, № 1904: byl tu; 

№ 1915; № 1924: bil tu

W
w ‘у’ – № 1949: we wszey poboznosci
Wasyly особ., ч. ‘Василь’ – № 1910: Wasyly 

Komоnnycki
Weresczinsky особ., ч. ‘Верещинський’ – 

№ 1917: Mikolay Weresczinsky
Wessel особ., ч. ‘Вессель’ – № 1886: Mikolay 

Wessel
wiek ‘вік’ – № 1949: wiek
Wołk особ., ч. ‘Волк’ – № 1958: Mikołay Wołk
Wolynsky особ., ч. ‘Волінський’ – № 1687: 

Marсi[n] Wo[lyn]ski
Woycech особ., ч. ‘Войцех’ – № 1924: Woycech 

Nadolsky
wszystek ‘весь’ – № 1949: we wszey poboznosci
wirwać ‘вирвати’ – № 1949: wyrwi

Z
z ‘з’ – № 1761: Ana z Kyjshek; № 1908: Jan z 

Lys; № 1949: wyrwi z grzechu
Zawisza особ., ж. ‘Завіша’ – № 1909: Maryany 

Zawiszi
Zamoisky особ., ч. ‘Замойський’ – № 1915: 

Kristof Zamoisky
Zlatopolsky особ., ч. ‘Златопольський’ – 

№ 1918: Ian Zlotopolsky
zmiłować się ‘змилуватись’ – 

№ 1949: smiluy się

***
1 – № 1954: 31; № 1918: 1601; № 1954: 1621

2 – № 1928: 2

3 – № 1918: 13; № 1909: 1623

4 – № 1887: 1584; № 1901: 1594

5 – № 1886: 1585; № 456: 1615; № 1906: 1625

6 – № 1934: 1626

7 – № 1949: 1587

8 – № 1953: 1598

9 – № 1949: 29; № 1899, № 1942: 1589; 
№ 1761: [1]59[9]

10 – № 1918: 13; № 456: 1615; № 1936: 161…

20 – № 1949: 29; № 1910: 1620; № 1954: 1621; 
№ 1909: 1623; № 1906: 1625; 
№ 1934: 1626

30 – № 1954: 31; № 1919: 1630

80 – № 1887: 1584; № 1886: 1585; № 1949: 
1587; № 1899, № 1942: 1589

90 – № 1932: 1590; № 1901: 1594; № 1953: 
1598; № 1761: [1]59[9]

500 – № 1887: 1584; № 1886: 1585; № 1949: 
1587; № 1899, № 1942: 1589; № 1932: 
1590; № 1901: 1594; № 1953: 1598; 
№ 1761: [1]59[9]

600 – № 1918: 1601; № 456: 1615; № 1936: 
161…; № 1910: 1620; № 1954: 1621; 
№ 1909: 1623; № 1906: 1625; № 1934: 
1626; № 1919: 1630

1000 – № 1887: 1584; № 1886: 1585; 
№ 1949: 1587; № 1899, № 1942: 1589; 
№ 1932: 1590; № 1901: 1594; № 1953: 
1598; № 1761: [1]59[9]; № 1918: 1601; 
№ 456: 1615; № 1936: 161…; № 1910: 1620; 
№ 1954: 1621; № 1909: 1623; 
№ 1906: 1625; № 1934: 1626; № 1919: 
1630; № 1843, № 1941: 1…
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AFTERWORD
In the third part of the The Collection of Graffi ti of St. Sophia of Kyiv 606 

inscriptions and drawings, preserved in the nave of the church are published. 
The majority of them are introduced into scientifi c use for the fi rst time, as in the 
books by S. Vysotsky only 22 graffi ti from this architectural part of the church 
have been published. 

Among the epigraphic monuments of the nave two early dated graffi ti have 
been discovered, in which the years 1018/1021 and 1033 are specifi ed. Both of them 
fall under the group of the famous for today 9 directly dated texts of the second-fourth 
decades of the 11th century, which clearly indicate that annalistic years 1017 and 
1037, as one of the dates of St. Sophia foundation, cannot be accepted, as by the end 
of the second decade, according to graffi ti, the cathedral had been decorated with 
paintings. In other words, the latest studies of the epigraphic monuments of St. Sophia 
of Kyiv confi rm N. Nikitenko’s concept, according to which the cathedral was erected 
during 1011-1018 and its founder was Volodymyr Sviatoslavych rather than his son 
Yaroslav, who only completed his father’s deeds. However, owing to the integrated 
study of the iconography of frescoes and composition of the fresco plaster and graffi ti, 
in particular cases, we are able to single out those compositions, which have been 
completed namely under the reign of Yaroslav Volodymyrovych. In particular, it has 
been established that two frescoes with portrayals of deaconesses in the bema of the 
high altar of St. Sophia Cathedral, on one of which the record 1018/102 was made, 
were executed just at the second stage of the erection of the church, i.e. in 1017-1018, 
when Yaroslav Volodymyrovych was already the building owner.

The discovery in the nave of a prayer inscription by Briacheslav-Paul, the 
son of Sviatopolk-Michael Iziaslavych the Grand Prince of Kyiv and a detailed 
textological study of this graffi ti enabled to clarify the chronology of a number of 
annalistic information. In particular, owing to the indication by the prince of his 
Christian name (Paul), it was possible to establish the most probable date of his 
birth, which can be referred to January 15, 1105. In its turn, the determination of 
Briachyslav’s date of birth enabled to clarify the time of Minsk campaign of the 
troops of voivode (military governor) Putyata, the son of Volodymyr Monomakh 
Yaropolk, Siversk Prince Oleh Sviatoslavych and Polotsk Prince David Vseslavych 
against Minsk Prince Hlib Vseslavych, which took place at the end of December 1104 
– the fi rst half of January 1105.

We repeatedly underlined the importance of data of graffi ti for the study 
of murals of St. Sophia Cathedral, in particular, for the determination of images of 
saints, as the majority of them has not preserved captions. Actually, owing to the 
discovery of the new epigraphic sources within the nave, the new frescoes consisting 
of one fi gure have been defi ned. In particular, a complex analysis of information 
of graffi ti and iconography of images enabled to defi ne that among the images of 
saintly wives the Holy Righteous Lydia of Philippi, the Holy Great Martyrs Barbara 
and Juliana, Sts. Martha, Mary and Thecla can be found in the nave. Among the 
male fi gures, due to the information of graffi ti, one of the frescoes was defi ned as the 
image of the Holy Prophet Obadiah, the determination of images of three St. Judaic 
youths Ananias, Azariah and Mishael has been also confi rmed.

The identifi cation of the image of the Great Martyr Barbara and observation 
over the peculiarities of its iconographic decoration in the fresco of St. Sophia of 
Kyiv set a task to conduct additional study of the history of holy relics of saint and 
the circumstances of their appearance in Kyiv. It has been clarifi ed that part of relics 
of the saint was probably brought by the wife of Volodymyr Sviatoslavych Princess 
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Anna at the end of the 10th century and put into the wall of a cross-shaped column 
during the erection of the church. 

Rather interesting results were obtained owing to the discovery and the 
study of a complex of inscriptions of Early Modern Times in the central apse on 
marble slabs of a decorative frieze above the synthronon. The chronological frames 
of its existence cover a period from the last quarter of the 16th to the third quarter 
of the 17th century. Among the authors of inscriptions, there are rather outstanding 
persons. In particular, Anthony Grekovych Vicar of the Uniate Metropolitan in 
Kyiv (died in 1618), Marcin Broniewski (1568 – 1624) a religious polemic, Szymon 
Okolski (1580 – 1653), a provincial of the Dominican Order, a famous theologian, 
historian and armorist. The information about the identifi ed authors of these graffi ti 
enable to state that the inscriptions were executed not only by the representatives 
of clergy (Orthodox, Uniate or Catholic) that could be explained by the presence of 
inscriptions in the chancel, but also nobility, local offi cials, members of guards of 
Kyiv castle etc. A typical is the fact that among the identifi ed persons, there are not 
only Orthodox believers but also the Catholics and the Protestants. The difference 
in handwritings and location of the inscriptions clearly points out that graffi ti were 
executed not by order but personally that provided free access of the secular persons 
to the high altar of the cathedral. However, in order to execute the inscription, one 
had to stay on the top step of the synthronon (then the inscriptions are concentrated 
in the upper parts of the slabs) or on the bottom step, having leant forward and prop 
oneself against the top one (then the inscriptions are concentrated in the bottom 
part of the slabs); the latter variant allows also to execute inscriptions sitting on the 
top step of the synthronon. So, in any case, to execute graffi ti, one had to ascend the 
synthronon, meant for sitting of the priests during the divine service. We can draw a 
conclusion that in the time mentioned above (the last quarter of the 16th – the third 
quarter of the 17th c.), St. Sophia Cathedral was neglected. As a result, it was open 
to visitors who could enter the altar parts of the church and ascend the synthronon 
without obstacles. However, it is possible that the complex of graffi ti of the high 
altar appeared and developed with the clergy’s consent of St. Sophia of Kyiv, as 
indicated not only by the inscriptions of the representatives of clergy, but also the 
attempts to put in order Latin graffi ti, when above the indications of years Jahr 1584 
and Anno 1594, Cyrillic року (year) was written. Therefore, it is possible to suppose 
that execution of inscriptions in the high altar was allowed and even supported by 
the clergy of St. Sophia who, probably, owing to this got facilities for the enrichment 
of the treasury of St. Sophia of Kyiv. 

Apart from rather interesting feature of the history of St. Sophia of Kyiv in Early 
Modern Times, a complex epigraphic, historical and archaeological study of this part 
of the church enabled to refute a hypothesis by E. Arkhipova concerning the complete 
reconstruction of a decorative frieze and the synthronon with Episcopal seat in the 12th 
– 13th, 17th – 18th and 19th centuries and to establish the authenticity of the original 
décor of the high altar of St. Sophia of Kyiv, which has been preserved till nowadays, 
with some renovations, from the second decade of the 11th century.

Thus, the latest epigraphic studies of St. Sophia of Kyiv enable to introduce 
into scientifi c use a considerable complex of authentic historical sources of the 11th  
– beginning of the 18th c., the information of which substantially completes the data 
of written sources and enables to bring a number of issues to a close, connected 
with the architecture of St. Sophia Cathedral and iconography of its monumental 
painting and clarify some information of written sources concerning some facts of 
the history of the Middle Ages and Early Modern Times.
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