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ПЕРЕДМОВА

Книга є четвертою частиною задуманого нами багатотомного „Корпусу
графіті Софії Київської”, що має на меті зробити доступним широкому науко-
вому загалу повний обсяг епіграфічних пам’яток Софійського собору, виконаних
на його стінах протягом сімох століть – від часу зведення храму в другому деся-
тилітті ХІ ст. до початку XVIII ст., коли його стіни були побілені й на них вико-
нали новий розпис.

Частини „Корпусу” структуровані за архітектурними об’ємами собору,
однак величезна кількість виявлених у приділі свв. Іоакима та Анни графіті зму-
сили нас розбити матеріал на два томи. Четвертий присвячений публікації
пам’яток епіграфіки його північної сторони  – 949 написів та малюнків. Окрім
них, до четвертої частини „Корпусу” включені два графіті з приділа св. Георгія
Великомученика, виявлені нещодавно, через що до першого тому [Корнієнко
2010] не увійшли.

В наших попередніх книгах нами були викладені принципи та структура
подання матеріалу, методи його наукової обробки. З огляду на це в даному ви-
данні ми лише наголосимо на основних моментах, що дозволить читачеві краще
зрозуміти структуру книги.

Перш за все нагадаємо, що термін „графіті” нами не відміняється, ос-
кільки в сучасній українській мові він не має відмінку однини [Великий тлумач-
ний словник 2005, с. 260; Новий словник 2008, с. 170]. Слова „напис” та „запис”
вживаються нами як синоніми з метою уникнення повторювання.

Над складанням корпусу софійських графіті працює не лише автор книги.
Вивчення епіграфічних пам’яток здійснюється під керівництвом доктора істо-
ричних наук, професора Н. Нікітенко, яка приймає особисту участь у вивченні
ряду написів давньоруського часу. Дослідження текстів написів XVI –XVII ст.,
переважно виконаних латиницею, проходить за участю кандидата історичних
наук Н. Сінкевич, а грекомовних написів ХІ – ХІІІ ст. – аспіранта Інституту ук-
раїнської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни Д. Гордієнка. Користуючись нагодою, хочемо висловити вищеназваним
дослідникам вдячність за допомогу в підготовці та редагуванні матеріалів.

Застосовувана нами методика дослідження софійських графіті передба-
чає ретельне обстеження поверхні стіни з метою виявлення всієї кількості гра-
фіті, фотографування кожного з них, друк фотографії та виконання по ній
прорисовки безпосередньо в соборі.

При цьому до уваги беруться такі моменти, як структура та стан збере-
ження фрескового тиньку в місці розташування графіті, форма каналів прорізів,
яка залежить як від застосовуваного інструменту, так і від подальшого впливу
на них природних та антропогенних чинників [докл. див.: Корнієнко 2011, с. 3-6].
Такий підхід дозволяє впевнено відділити складові графіті від випадкових по-
шкоджень тиньку та реконструювати літери чи елементи малюнка відповідно до
оригіналу. З огляду на необхідність ретельного вивчення поверхні фрескового
тиньку, ми консультуємось із завідувачем науково-реставраційної майстерні На-
ціонального заповідника „Софія Київська”, головним художником-реставратором
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А. Остапчуком, а також з художником-реставратором Л. Колодницьким, яким
також висловлюємо подяку за допомогу в епіграфічних дослідженнях.

Прорізи наводяться тушшю та переносяться на чистий аркуш паперу.
Виготовлена таким чином прорисовка сканується, після чого шляхом інверсії
відсканованого знімку виготовляється т.зв. „виворітка”, яка в тому ж масштабі
з’єднується з фотографією. Завдяки цьому читач матиме змогу побачити наявне
на фресці графіті та його чисті контури. Всі фотографії зводяться в окремі таб-
лиці, що подаються наприкінці першого розділу.

У першому розділі всі виявлені на одній фресці епіграфічні пам’ятки
об’єднані в окремі блоки. На початку кожного наводиться інформація щодо роз-
ташування досліджуваної ділянки в межах архітектурного об’єму храму, критерії
визначення образів святих та зображення на фресці, стан збереження стародав-
нього тиньку, кількість та номери наявних графіті.

Опис кожної епіграфічної пам’ятки наводиться за розробленою нами ус-
таленою структурою, що містить кілька основних пунктів.

Номер надається кожному окремому графіті, він відображає порядок до-
слідження та складання облікової картки. Оскільки нами прийнята нумерація
С. Висоцького, то введені дослідником у науковий обіг написи та малюнки збе-
рігають попередні номери. За необхідності надані пам’яткам епіграфіки номери
можуть отримувати додаткові позначення, наприклад, № 1, № 1а, № 1б тощо.

Історіографія. В цій частині зазначається, ким був опублікований напис
або малюнок, хто з дослідників коригував його прочитання чи опис, аналізу-
ються спірні моменти в плані прочитання або реконструкції тексту, які стало
можливим виявити під час порівняння опублікованих графіті та досліджуваного
нами оригіналу безпосередньо на фресці.

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 скільки
саме втрачено літер, кількість знаків „–” не завжди може відповідати реальній кіль-
кості відсутніх літер. Стосовно малюнків-графіті, то ми наводимо їх стислий опис.

Пропонуючи реконструкцію наявного тексту ми використовуємо чотири
види дужок: [ ], ( ), / /, { }. У квадратних вказуються знищені через пошкодження
тиньку літери; у круглих – пропущені авторами написів навмисно під час скоро-
чення слів або ненавмисно помилково; у скісних – випадкові подвоєння літер,
коли в процесі виконання автору не вдалося виконати літеру (наприклад, тиньк
викришився), тому він прокреслив її поруч; у фігурних – реконструйовані за зміс-
том частини та закінчення слів у незавершених написах.

Відмінною рисою сучасних досліджень софійської епіграфіки є те,
що побудові реконструйованого тексту передує аналіз чітко ідентифікованих
літер та тих, визначення яких не повністю впевнене. На підставі цих фактів бу-
дується модель тексту, правильність якої перевіряється повторним вивченням
(чи повторними вивченнями) оригіналу напису. І лише після цього остаточного
етапу пропонується авторський варіант прочитання всього тексту.

Кожен текст обов’язково супроводжується перекладом українською
мовою. Всі умовні позначення втрачених чи пропущених літер реконструйова-
ного тексту в перекладі не передаються.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
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Наступним моментом опису графіті є встановлення вірогідних хроноло-
гічних меж виконання напису або малюнка. При цьому ми спираємось, по мож-
ливості, на декілька критеріїв.

Вивчення форми каналів прорізів дозволяє в більшості визначити три
різні часові етапи виконання графіті:

- друге десятиліття ХІ ст.: згладжені прорізи, нерідко зі слідами фарби,
що свідчить про їх виконання по сирому тиньку;

- друга чверть ХІ – кінець XVI ст.: внутрішня поверхня каналів прорізів
нерівна, що свідчить про їх видряпування по сухому тиньку;

- кінець XVI – кінець XVII ст.: форма каналів прорізів відрізняється від
попередньої дещо „розірваними” краями біля поверхні.

Цей критерій спирається на ретельне вивчення прорізів з метою аналізу
рівня їх ерозії під дією природних чинників. Звичайно, датування за ним є доволі
умовним, адже середній проміжок часу охоплює близько шести століть. Проте, на-
жаль, для багатьох графіті він залишається наразі єдиним можливим для датування.

Окрім форми прорізів, певну допомогу в датуванні може надати вивчення
стратиграфії розташування графіті, коли вдається встановити передування од-
ного запису чи малюнка іншому. Це дозволяє визначити гранично можливу вер-
хню або нижню хронологічну межу його появи. Втім, застосування цього
критерію буде продуктивним лише тоді, коли встановлений відносно точний про-
міжок часу появи хоча б одного з графіті.

Наразі найбільш точним критерієм, якщо, звісно, у тексті не вказане
пряме датування, виступає палеографічний аналіз його складових. У цьому від-
ношенні для датування давньоруських графіті ми спираємось на результати до-
слідження А. Залізняком корпусу датованих за стратиграфією новгородських
берестяних грамот ХІ – XV ст. [Зализняк 2000] та Б. Рибаковим датованих епіг-
рафічних пам’яток XI – XIV ст. [Рыбаков 1964].

Однак одразу варто наголосити, що напрацювання А. Залізняка не зведені
нами до абсолюту як єдиний метод встановлення часу появи та зникнення певних
палеографічних ознак. Справа в тім, що методика позастратиграфічного дату-
вання розроблена вченим на основі даних новгородських берестяних грамот,
вона доведена до середини XV ст. Її застосування для визначення хронології
епіграфічних пам’яток Софії Київської дійсно цілком допустиме [Зализняк 2004,
с. 237-239], однак при цьому варто зважати, що вона спирається виключно на пів-
нічноруські матеріали, які мають певні відмінності порівняно з південноруськими.
Ці відмінності були встановлені під час вивчення прямо датованих графіті Софії
Київської та інших епіграфічних пам’яток, що мають стратиграфічне датування.

Наприклад, ІС-подібна розімкнута ê, згідно спостережень А. Залізняка,
в новгородських берестяних грамотах з’являється з першої чверті ХІІ ст. [Зализ-
няк 2000, с. 172-173], однак така її форма в софійській епіграфіці зустрічається
на сто років раніше, її можемо бачити в датованих написах 1018/1021 р. (№ 1684
[Корнієнко 2011, табл. LI, 2]), 1052 р. (№ 3 [Высоцкий 1966, табл. ІІІ, 1; IV, 1]) та
1078 р. (№ 9 [Высоцкий 1966, табл. ХІ; ХІІ]). В написі № 52 [Корнієнко 2011,
табл. L], що прямо датується 1285 р., присутні палеографічні ознаки, такі як
А-подібна ä та h з петлею кутом вперед, форми написання яких, зважаючи на
матеріали новгородських берестяних грамот, зникають наприкінці ХІІ ст. Такі

Передмова
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випадки не поодинокі [див., напр.: Корнієнко 2008], зафіксовані вони й іншими
дослідниками.

Цю тезу добре ілюструє приклад аналізу напису на пірофілітовому біко-
нічному пряслиці, виявленому в 1996 р. у Вишгороді, опублікованому Р. Орловим
та В. Козюбою [Орлов, Козюба 2008, с. 35-39]. Автори публікації відмітили не-
відповідність між співвідношенням датування часу потрапляння пряслиця до
землі з часом побутування палеографічних ознак деяких літер. Так, за стратиг-
рафією верхньою хронологічною межею археологізації пряслиця є остання
чверть ХІ ст., однак для літер # (без перекладини) та ú (петля з двома заломами)
нижньою хронологічною межею палеографічних ознак є, відповідно, друга
чверть ХІІ ст. та друга чверть ХІІІ ст. [пор.: Зализняк 2000, с. 204-205, 216-217;
Орлов, Козюба 2008, с. 38, 35]. Як бачимо, в першому випадку відмінність ста-
новить півстоліття, в другому – більше століття.

Тож з усією очевидністю виявляється необхідність врахування специфіки
написання окремих літер в південноруських писемних та епіграфічних пам’ят-
ках. Ігнорування цього факту є грубою методологічною помилкою.

Відтак, для уточнення часу появи тих чи інших форм написання літер в
південноруській епіграфіці ми залучаємо зібрані Я. Запаском описи рукописних
книг ХІ – XVII ст., де автор наводить фотографії сторінок рукописів [Запаско
1995], а також доступні нам факсимільні видання самих рукописів, аналізуємо
форми написання літер у легендах на монетах початку ХІ ст. Володимира, Свя-
тополка та Ярослава [Сотникова, Спасский 1983] та застосовуємо результати
власних досліджень софійських датованих графіті.

Отже, хоча в основу палеографічного датування покладені напрацювання
А. Залізняка, нами обов’язково враховуються часові відмінності написання дея-
ких форм літер в південноруській писемній та епіграфічній традиції. З огляду
на це в ряді випадків пропоноване нами датування не збігається з хронологіч-
ними рамками виконання напису, встановленими виключно на підставі позастра-
тиграфічного методу датування новгородських берестяних грамот. Зважаючи на
скутість обсягів даного видання, специфіка написання кожної літери не може
бути спеціально оговорена в коментарях до всіх написів. В подальшому ми пла-
нуємо скласти зведені таблиці форм написання літер для більш об’єктивного ви-
значення хронології південноруських епіграфічних пам’яток, публікації яких
буде присвячене окреме видання.

В роботі по встановленню палеографічного датування графіті нами ви-
готовляються датуючи матриці на підставі аналізу всіх літер напису, потім вони
коригуються з урахуванням південноруської специфіки написання окремих літер.
Зважаючи на обмежені обсяги книги, такі подвійні матриці не наводяться в тек-
сті, а в рубриці „датування” ми обмежуємось зазначенням найбільш важливих
для встановлення часу виконання палеографічних ознак. Однак це не означає,
що форми інших літер напису нами зігноровані. Вони обов’язково враховуються,
однак форма їх написання притаманна великим хронологічним діапазонам, які
охоплюють і зазначений проміжок часу. З цієї причини вони не можуть суттєво
вплинути на датування.  

Для встановлення часу виконання пізніших графіті застосовуються ро-
боти Є. Карського [Карский 1928] та Л. Черепніна [Черепнин 1956], виконані
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В. Панашенко порівняльні таблиці скоропису урядових документів та магістрат-
ських книг Гетьманщини середини – другої половини XVII ст. [Панашенко 1974].

Окрім того, ще одним застосовуваним критерієм для визначення хроно-
логічних меж появи графіті є типологічний аналіз, наразі більш надійний для да-
тування глаголичних написів, час появи яких окреслюється в межах другої чверті
ХІ – кінця ХІІІ ст. [Медынцева 1978, с. 30; Столярова 1998, с. 56-69].

Не маючи достатньо даних для палеографічного датування грекомовних
графіті Софії Київської, наразі ми приймаємо висновок О. Євдокімової, яка від-
носить верхню хронологічну межу їх появи до кінця ХІІІ ст. [Евдокимова 2008а,
с. 23]. Відтак, грекомовні написи, якщо час їх виконання не може бути впевнено
визначений за наявною в тексті інформацією, датуються в межах другої чверті
ХІ – кінця ХІІІ ст. Втім, підписи до фрескових образів, навіть грецькою мовою,
виконувались русичами, тож датування таких написів здійснюється на підставі
кириличної палеографії. Адже в цьому випадку на формі літер відбивались особ-
ливості, притаманні кириличним графіті.

Щодо виконаних латиницею написів, то вони видряпувались, як показу-
ють сучасні дослідження, протягом останньої чверті XVI – кінця XVII ст. [Сін-
кевич, Корнієнко 2009]. Тобто, якщо напис не може бути датований за наявною
в ньому інформацією, цими хронологічними рамками визначається можливий
час появи таких графіті.

Хронологічний діапазон вірменомовних графіті Софії Київської охоплює
проміжок часу від початку XVI до початку XVII ст. Щоправда, Г. Григорян на-
водить два написи (№ 16 та № 20 за нумерацією дослідника) пізнішого часу –
1657 р. та 1751 р. Остання дата виглядає абсолютно невірогідною, адже стіни
храму були потиньковані та заново розписані на початку XVIII ст. Ретельне ви-
вчення написів, проведене нами за сучасною методикою, дозволило встановити,
що під час визначення літер, які позначають дати, були допущені помилки. Так,
у віднесеному до 1751 р. написі останню літеру дати ՌՄ слід розглядати не як
Մ, а як Ի: за нижню перемичку Մ було прийнято вибій в нижній частині літери,
а за її праву щоглу – фрагмент хвилястої лінії, яка відділяла літери нижнього на-
пису від верхнього й одночасно виконувала роль титла. Тобто, дату слід розгля-
дати не як 1200 (1751) р., а як 1020 (1571) р. Вивчення літер запису 1657 р.
дозволило встановити, що рік був визначений помилково, адже в даті ՌՃԶ за-
мість середньої Ճ (100) чітко читається Ի (20). Відтак, тут зазначений не 1106
(1657) р., а 1026 (1577) р.

За типологічним методом датується більшість записів обчислення кіль-
кості проведених поминальних служб, хронологічні рамки побутування яких
охоплюють проміжок часу від другої чверті ХІ до кінця XIV ст. [Корниенко 2010,
с. 418; Корнієнко 2009, с. 102].

Окрім того, певну допомогу у визначенні відносної хронології написів
надає спостереження над структурою формули. Так, традиційна молитва „Гос-
поди, поможи рабу своєму” зустрічається протягом ХІ – XV ст. Тож, якщо в тексті
відсутні чіткі палеографічні ознаки, виконаний за усталеною формулою запис
може бути датований на підставі хронології побутування.

В останньому пункті опису графіті під назвою „категорія” вказується,
до якої групи віднесений напис або малюнок. Назвам категорій відповідають
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назви підрозділів другого розділу „Коментарі та дослідження графіті північної
частини приділа святих Іоакима та Анни”, в якому ми намагаємось визначити
вірогідні мотиваційні чинники появи графіті, аналізуємо закладену в них істо-
ричну інформацію, а також прагнемо встановити можливий змістовний контекст
того чи іншого малюнка, його можливі аналогії та прототипи. Слід зауважити,
що, оскільки на цьому етапі дослідження написи цікавлять нас як цілісний текст,
вони в цьому розділі наводяться без дужок, якими ми позначаємо втрачені чи
пропущені літери.

До книги включені плани Софійського собору з вказівкою місць розта-
шування графіті, додаток у вигляді таблиці їх площинних координат, а також вка-
зівник слів, що зустрічаються в текстах написів.
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Розділ І.
ГРАФІТІ ПІВНІЧНОЇ СТОРОНИ ПРИДІЛА

СВЯТИХ ІОАКИМА ТА АННИ

І.1. Фреска з образом св. Єрміонії

Знаходиться; у північно-західному куті західного компартимента на пів-
денній грані лопатки стіни (табл. ІІ, 1). Поверхня тиньку в багатьох місцях по-
шкоджена дрібними вибоями та подряпинми, які зараз закриті шпаклівкою.
Невелика ділянка в нижній частині фрески біля ребра стовпа не збереглась,
втрачена також верхня частина. На фресці виявлене лише одне графіті № 2094
(табл. ІІ, 2), завдяки якому вдалося правильно ідентифікувати образ святої.

Графіті № 2094 (табл. ІІІ)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений. Верхній рядок

зберігся повністю, тут простежуються літери ÑÒÛÈ з горизонтальним титлом
над першими двома. Другий рядок складався з чотирьох або п’яти знаків, з них
збереглись лише дві останні літери ÐÚ. Нижче тиньк настільки пошкоджений,
що неможливо встановити кількість втрачених літер.

Структура тексту вказує, що перед нами підпис до фрески. Враховуючи,
що тут знаходиться жіночий образ, реконструювати перше слово слід як прикмет-
ник жіночого роду у форму ñ(â#)òûè[à] ‘свята’, в якому остання літера розпо-
чинала другий рядок. Зважаючи на наявну структуру рядка – одна або дві
знищені літери та склад ðú наприкінці – найбільш вірогідним буде реконструю-
вати тут жіноче ім’я [Èå]ðú[ìèîíà] ‘Єрміонія’. Адже використання після „рци”
„єра” свідчить про те, що наступною літерою мала бути приголосна. Таким умо-
вам з-поміж жіночих імен святих задовольняє лише Єрміонія.

Датування. Форми написання прямолінійної ð з петлею кутом вгору, ú
з нахиленою щоглою й петлею кутом вперед, а також û без перемички, дозволя-
ють датувати графіті в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

І.2. Фреска з образом невідомої святої мучениці

Знаходиться в арці-переході між західними компартиментами цен-
тральної нави та приділа св. Іоакима та Анни на східній грані лопатки стіни
(табл. ІІ, 1). Поверхня стіни пошкоджена численними дрібними вибоями та по-
дряпинами, що нині закриті шпаклівкою, місцями стародавній тиньк слабо роз-
чищений від пізнішої олійної фарби ХІХ ст. В нижній частині фреска має
втрати. На ній виявлено сім графіті, яким надано порядкові номери від 2095-го
по 2101-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2095 (табл. IV, 1)
Складові напису пошкоджені вибоями, слабо розчищені від шпаклівки

та пізнішої олійної фарби ХІХ ст., тиньк навколо зберігся погано. Втім, можемо
встановити, що текст з самого початку містив лише п’ять знаків, які можуть бути
прочитані як ÅÀÐÎË.

Датування. За формою написання å з язичком догори графіті найвіро-
гідніше датувати початком XIV – кінцем XV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2096 (табл. IV, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений та слабо розчищений

від олійної фарби ХІХ ст. На початку рядка відносно впевнено читається літера
Å, на деякій відстані від неї – Î та À.

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

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2097 (табл. IV, 3)
На поверхні стіни прокреслений напис, що складається з чотирьох літер.

Дві перші впевнено визначаються як ÍÜ, дві останні, менш впевнено, як ÎÜ.
Датування. За формою написання ü з округлою петлею графіті датується

в межах другої чверті ХІ – кінця XІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2098 (табл. IV, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, його складові в біль-

шості закриті шпаклівкою та слабо розчищені з-під олійної фарби ХІХ ст. У вер-
хньому рядку впевнено ідентифікуються літери ÍÅÅ. В нижньому на початку
рядка простежується, вірогідно, Ñ, далі тиньк пошкоджений на розмір двох-трьох
літер. Останній знак може бути прочитаний як À, ¤ або Ä.

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

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2099 (табл. IV, 5)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, однак його складові

відносно читаються як латиничні WNM. Втім, не виключена можливість їх про-
читання як кириличних WÈÌ. Зважаючи на те, що у Георгіївському приділі ви-
явлений схожий латиничний напис (№ 1026), який складається з трьох літер NZR
[Сінкевич, Корнієнко 2009, с. 167, табл. XL; Корнієнко 2010, с. 92, табл. CLIII,
2], перший варіант ідентифікації літер видається нам більш ймовірним.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути
окреслений в межах останньої чверті ХVІ – кінця XVІI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2100 (табл. V, 1)
Тиньк в місці розташування однорядкового напису сильно пошкоджений.

На початку рядка читається склад ÍÅ, далі знаходиться вибій на розмір трьох-
чотирьох знаків, наприкінці збереглись літери ÈÀ.

Датування. Загальний вигляд літер дозволяє найвірогідніше віднести
час появи графіті до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2101 (табл. V, 2)
Незважаючи на дрібні пошкодження тиньку, на фресці впевнено чита-

ється ім’я Fåîô³ë[ú] ‘Феофіл’. Напис виконаний великими літерами, причому
перші три були видряпані більш ретельно, їх прорізи відносно глибокі. Наступні
складові прокреслені менш якісно, їхні прорізи неглибокі, місцями ледь про-
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стежуються. Петлі ô надто широкі, вони не змикаються зі щоглою. Остання ú
знищена вибоєм, від неї збереглась лише частина петлі та хвоста.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений
в межах кінця ХVІ – кінця XVІI ст.

Категорія: пам’ятний напис.

І.3. Фреска з образом св. Пелагії Антіохійської

Знаходиться в арці-переході між західними компартиментами цен-
тральної нави та приділа св. Іоакима та Анни на західній грані західної лопатки
третього від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Як образ святої
Пелагії Антіохійської фреска ідентифікована Н. Нікітенко [Никитенко 2004,
с. 248], Н. Герасименко, А. Захарова та В. Сарабьянов не заперечували цій ат-
рибуції, проте більш вірогідним вважали визначати образ як св. Параскеву
П’ятницю [Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2003, с. 219-220]. Поверхня
фрескового тиньку доволі щільно вкрита дрібними вибоями, подряпинами, міс-
цями вона слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст. В правому нижньому кутку
біля ребра наявні невеликі втрати тиньку. На досліджуваній ділянці виявлено
вісім графіті, яким надано порядкові номери від 2102-го по 2109-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2102 (табл. VI, 1)
На фресці прокреслені дві великі літери ÊÎ.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

в межах кінця ХVІ – кінця XVІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2103 (табл. VI, 2)
По фресковому тиньку прокреслена літера À. В цілому вигляд літери та

форма прорізів дозволяють визначити, ще це та попереднє графіті були виконані
одним автором.

Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до кінця
ХVІ – кінця XVІI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2104 (табл. VI, 3)
На поверхні стіни простежуються літери Î².
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2105 (табл. VI, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежується лише

прорізана голкою літера Å.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2106 (табл. VI, 5)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численими ви-

боями. За контурами можуть бути визначені літера Ú у верхньому рядку та Ñ –
в нижньому.
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Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю ХІ –
кінцем XVI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2107 (табл. VII, 1)
Тиньк в місці розташування напису значно пошкоджений вибоями, внас-

лідок чого простежуються лише окремі його складові: Â, можливо ² або Ò на
початку рядка та два склади ÍÈ наприкінці. Через значні пошкодження рекон-
струкція тексту неможлива.

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

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2108 (табл. VII, 2)
Напис знищений вибоєм, збереглась лише одна літера Ó.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

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

Графіті № 2109 (табл. VII, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку, на фресці відносно добре просте-

жується малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті

може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця XVІI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

І.4. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-східному куті західного компартимента на пів-
денній грані західної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Збереженість поверхні стародавнього тиньку доволі добра,
незважаючи на низку дрібних вибоїв. На фресці виявлено шість графіті, які от-
римали порядкові номери від 2110-го по 2115-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2110 (табл. VIІI, 1)
На фресці тонким гострим предметом, вочевидь, голкою, прокреслені лі-

тери ÏÎ та, на деякій відстані, À.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця XVI –

кінця XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2111 (табл. VIІI, 2)
На поверхні стіни простежується літера Ð. Тиньк навколо неї містить не-

великі вибої, нині зашпакльовані, що справляє враження, ніби літера є складовою
більшого запису. Насправді ж він з самого початку містив лише одну складову.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті кінцем XVI – кін-
цем XVII ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2112 (табл. VIІI, 3)
По фресковому тиньку прокреслений знак у вигляді вертикальної риски
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з трикутним розширенням зверху. Трохи ліворуч та нижче прокреслена ще одна
вертикальна риска. На перший погляд малюнок може розглядатись як незавер-
шене зображення хреста з розширеними у вигляді трикутників кінцями: автор
прокреслив верхню частину щогли з трикутним завершенням, а потім почав ви-
конувати її нижню частину, проте йому не вдалося зімкнути обидві складові пе-
рекладини. Однак спостереження над особливостями виконання прорізів вказує,
що нижня частина „щогли” прокреслювалась згори донизу, тож автор мав всі
можливості зімкнути нижню вертикальну риску з верхньою. Однак він цього сві-
домо не зробив, тож вірогідно, що автор прагнув прокреслити саме таку фігуру,
яку ми бачимо нині на поверхні тиньку.

Датування. За формою прорізів графіті має датуватись в межах другої
чверті XI – кінця XVI ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2113 (табл. VIІI, 4)
На фресці прокреслена велика літера Ì.
Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до кінця

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

Графіті № 2114 (табл. VIІI, 5)
Ліворуч від попереднього напису простежується літера Î, виконана тим

же інструментом і тим же автором. Однак доволі велика відстань між обома лі-
терами (12 см) примушує розглядати їх як два окремі записи.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити хронологічні межі появи
графіті кінцем XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2115 (табл. VIІI, 6)
По фресковому тиньку прокреслений шестикінечний хрест, що склада-

ється зі щогли, перекладини та символічної таблички над головою Ісуса Христа. 
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

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

І.5. Фреска з образом невідомої святої

Знаходиться в північно-східному куті західного компартимента на за-
хідній грані південної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Збереженість поверхні стародавнього тиньку погана, в ба-
гатьох місцях вона пошкоджена численними вибоями та слабо розчищена з-під
олійної фарби ХІХ ст. На фресці виявлено дев’ять графіті, які отримали по-
рядкові номери від 2116-го по 2124-й (табл. ІІ, 2). Напис № 2154 досліджувався
спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 2116 (табл. ІХ, 1)
На поверхні стіни простежується велика літера À.
Датування. Скорописна форма написання à дозволяє віднести час появи

графіті до середини – кінця XVІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2117 (табл. ІХ, 2)
На фресці прокреслена Христограма, утворена шляхом поєднання

двох початкових літер Ι та Χ імені ’Ιησοῦς Χριστός ‘Ісус Христос’.
Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити можливі хронологічні

межі появи графіті кінцем XVІ – кінцем XVII ст.
Категорія: хрести, монограми та теонімограми.

Графіті № 2118 (табл. ІХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена, проте за

збереженими частинами можемо встановити, що на фресці прокреслені чо-
тири кола, які перетинаються між собою. Найвірогідніше, перед нами неза-
кінчене зображення хреста типу Безант. Подібні малюнки неодноразово
зустрічались серед софійських графіті (№ 1031, № 1669). 

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої
чверті XІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2119 (табл. ІХ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте в ці-

лому можемо встановити, що він складався з чотирьох літер ÐÀÌË.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця XVI –

кінця XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2120 (табл. Х, 1)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями

та слабо розчищений від олійної фарби ХІХ ст., проте майже всі його складові
впевнено читаються:

Велика відстань між четвертою та п’ятою літерами пояснюється тим,
що тут знаходилась щогла літери ð графіті № 2121 тому автор запису № 2120
змушений був її оминати.

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîì"í[è] Ã(îñïî)äè [I]wàíà.
Пом’яни, Господи, Іоанна.

Датування. Скорописні форми написання літер та структура формули
дозволяють окреслити час можливої появи графіті серединою – кінцем XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2121 (табл. Х, 2)
Поверхня тиньку в місці розташування напису дуже пошкоджена, від

нього залишились літери ÐÀ та фрагменти двох інших. На нашу думку, більш
вірогідним буде реконструювати текст як слово ðà[áà] ‘раба’.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити можливі хронологічні
межі появи графіті кінцем XVІ – кінцем XVII ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2122 (табл. Х, 3)
Поверхня стіни в місці розташування запису пошкоджена, проте великі

за розмірами літери ÂÀ простежуються відносно добре.
Датування. За формою написання à з широко розкритою петлею та â з

переломом, петлі якої не торкаються щогли, графіті може бути датоване в межах
другої чверті ХІІ – кінця XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2123 (табл. ХІ, 1)
Тиньк в місці розташування запису пошкоджений вибоями, його складові

простежуються слабо:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
[Ã](îñïîä)è ï[î]ìîz[è] ðàáq [ñ]âî[åìî]ó …
Господи, поможи рабу своєму …

Датування. Форми написання à з видовженою спинкою, á та â з висту-
пами зверху, нахиленої праворуч z з розвилкою, прямолінійної ð з петлею кутом
вгору й виступом зверху, а також q, в якому î та ó не зближені, дозволяють да-
тувати графіті в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.; при цьому більш вірогід-
ною верхньою хронологічною межею є середина ХІІ ст., для якої більш
притаманна така форма написання q.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2124 (табл. ХІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями та слабо роз-

чищений від олійної фарби, тому деякі його складові не простежуються зовсім:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Wol[k] Stefa[n] [an]n(o) 1651.
Волк Стефан, року 1651.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1651 р.
Категорія: пам’ятний напис.

І.6. Фреска з образом св. Сави Освяченого

Знаходиться в арці-переході між західним та другим із заходу компар-
тиментами на південній грані південної лопатки третього від вівтаря північ-
ного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого ідентифікований на
підставі інформації графіті № 2125 та іконографії образу [докл. див.: Гераси-
менко, Захарова, Сарабьянов 2009, с. 240-241]. Збереженість поверхні старо-
давнього тиньку в цілому добра, незважаючи на наявність вибоїв та подряпин,
особливо в нижній правій частині фрески. На ній виявлено дванадцять графіті,
які отримали порядкові номери від 2125-го по 2136-й (табл. ІІ, 2). Напис № 2134
досліджувався спільно з Н. Сінкевич.
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Графіті № 2125 (табл. ХІІ, 1)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 632-633], Н. Гераси-

менко, А. Захаровою та В. Сарабьяновим [Герасименко, Захарова, Сарабьянов
2009, с. 217, ил. 15].

Прорізи добре розчищені від шпаклівки, вони впевнено ідентифікуються:

Під нижнім рядком простежується невеликий вертикальний штрих, який
нагадує фрагмент літери. Можливо, текст ο αγηος Σαβας ‘ὁ ἅγιος Σάββας, святий
Сава’ мав продовження у вигляді епітету святого, проте тиньк в місці його ймо-
вірного розташування не зберігся.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, â та ã з вис-
тупами зверху графіті може бути датоване  другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2126 (табл. ХІІ, 2)
Опубліковане Н. Нікітенко та В. Корнієнком [Нікітенко, Корнієнко 2011,

с. 94-95, рис. 6].
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, проте збережені фраг-

менти дозволяють повністю відновити його складові.
На початку рядка впевнено читається г-подібна ½, над якою зберігся

фрагмент нахиленого титла. За нею знаходиться фрагментарно збережена трохи
менша за розмірами Å, що визначається за контекстом. Третя літера пошкоджена,
проте наявні залишки дозволяють впевнено ідентифікувати її як Ô, над якою
зберігся фрагмент хвилеподібного титла. За нею прокреслена трохи менша за
розмірами Å. П’ята літера, незважаючи на дрібні вибої, чітко читається як Ë з
горизонтальним титлом над нею. Далі знову прокреслена Å. Сьома літера може
бути ідентифікована як г-подібна ½, восьма – як Å. Над ними прокреслене хви-
лясте титло складної форми, яке нагадує іншу г-подібну ½. На перший погляд
титло та сьома літера можуть бути сприйняті за Z, верхня та нижня частина якої
не з’єднані. Проте дослідження оригіналу дозволило простежити верхню петлю
½, що ніяк не могла виникнути у випадку виконання Z. Той самий результат дало
вивчення титла – його нижня округла частина плавно переходить у горизон-
тальну частину, що було б неможливим, якби автор графіті справді прагнув про-
креслити Z. Відтак, текст має розглядатись як запис року ½åÔåËå½å, в якому
до кожної цифри додано закінчення –å, тобто, тут зазначено 6536 (1028) р. Отже,
напис мав читатися так: „{У літо } 6-ти тисячне, 5-ти соте, 30-те, 6-те”.

Такий спосіб написання років доволі часто зустрічається в епіграфічних
та писемних пам’ятках. Наприклад, в написі № 55 з Софії Київської до позна-
чення сотень та тисяч додано закінчення –íî~, а десятків та одиниць – закінчення
–~ [Высоцкий 1966, с. 98]. У графіті № 114 до всієї дати додано закінчення –å
[Корнієнко 2011, с. 122]. У написі на хресті Володимира Ольгердовича літерні
позначення тисяч та сотень також мають закінчення –íî~ [Івакін, Козубовський
1993, с. 122, рис. 12]. В ряді записів писців у пергаменних кодексах до різних лі-
терних позначень дат також додані закінчення (нумерація подається за Л. Сто-
ляровою): в № 167 до позначення тисяч додано закінчення –íîå, у № 212 –
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закінчення –íî~, в № 235 до числа дати додано закінчення –è, а в № 239 до по-
значення тисяч, сотень і десятків з одиницями додано закінчення –~ [Столярова
2000, с. 187, 222, 235, 237].

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1028 р.; форми на-
писання літер не суперечать датуванню графіті третім десятиліттям ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2127 (табл. ХІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, про-

різи закриті шпаклівкою. Втім, попри схематичність написання літер можемо
встановити, що напис виконано вірменською мовою, він містить літери ՌԻԶ.
Найвірогідніше розглядати ці три літери як вказівку року виконання. Вірмен-
ський календар використовує вірменські літери для позначення чисел. Він був
прийнятий 11 липня 584 р. та веде відлік з 552 р. Відтак, для перекладу на су-
часне літочислення до вказаної у записі слід додати 551. Отже, числове значення
напису – 1026 р. за вірменською ерою літочислення, тобто, 1577 р.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1577 р., що не су-
перечить хронології побутування вірменомовних графіті у Софії Київській.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2128 (табл. ХІІІ, 1)
Складові напису виконані дуже тонким предметом, вірогідно, голкою.

Оскільки тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, а рельєф про-
різів майже відсутній, можемо простежити лише склад ZÀ, фрагменти ще однієї
літери за ним, À та щоглу ще однієї літери за нею.

Датування. За формою написання z з виступом праворуч зверху графіті
може бути датоване другою чвертю ХІ – другою чвертю XIV ст., найвірогідніше,
в межах другої чверті – кінця XII ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2129 (табл. ХІІІ, 2)
По фресковому тиньку вісьмома лініями, проведеними через одну точку,

прокреслене зображення сяючої зірки.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з землею та небом.

Графіті № 2130 (табл. XIV, 1)
На фресці прокреслена Христограма, утворена шляхом поєднання двох

початкових літер імені ’Ιησοῦς Χριστός ‘Ісус Христос’, причому спочатку була
прокреслена Χ, а потім, через точку перетину скісних, горизонтальна Ι. З правої
сторони Христограму огортає велике півколо.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити можливі хронологічні
межі появи графіті другою чвертю XІ – кінцем XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2131 (табл. XIV, 2)
На поверхні фрескового тиньку, незважаючи на пошкодження, просте-

Розділ І. Графіті північної сторони приділа святих Іоакима та Анни
__________________________________________________________________________________

17



жується подвійна Христограма, утворена шляхом поєднання двох літер Χ імені
Χριστός ‘Христос’.

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

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2132 (табл. XIV, 3)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Вигляд каналів прорізів вказує, що малюнок видряпаний по

свіжому личкувальному розчину ще до нанесення фарби, яка збереглась у вер-
хній частині щогли; відтак, графіті датується в межах другого десятиліття XI ст.

Категорія: хрести, монограми та теонімограми.

Графіті № 2133 (табл. XIV, 4)
На поверхні стіни простежується літера Ì. Тиньк навколо неї пошкод-

жений, відтак важко встановити, містив напис одну літеру чи складався з біль-
шого за обсягом тексту.

Датування. Прорізи літери повністю закриті шпаклівкою, тож час появи
графіті визначається широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до
кінця XVII ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2134 (табл. XV)
Незважаючи на дрібні пошкодження, складові напису відносно чітко чи-

таються. Верхній рядок складається з літери Р та імені Prokop ‘Прокіп’. У ниж-
ньому рядку читаються літери XZ та прикметник Dоłepolsky ‘Долепольський’.

Повний текст напису може бути представлений наступним чином:
P(ater) Prokop X(iąd)z Dоłepolsky.
Отець Прокіп, священик Долеполький.

Датування. Зважаючи на хронологію латиничних написів Софії Київської
та форму прорізів графіті датується останньою чвертю XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2135 (табл. XVІ, 1)
На фресці прокреслена фігура, що складається з чотирьох нахилених пра-

воруч засічок, які перетинають дві нахилені ліворуч. Дещо нижче прокреслена
ще одна нахилена праворуч засічка. Тобто, в цілому малюнок нагадує зобра-
ження сітки, подібні зображення часто зустрічаються в софійській епіграфіці.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2136 (табл. XVІ, 2)
По фресковому прокреслений малюнок сяючої зірки або сонця. Подібні

зображення зустрічаються в епіграфіці, зокрема, на східних монетах [див., напр.:
Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991, с. 75, рис. 37].

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: символи, пов’язані з землею та небом.
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І.7. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-західному куті другого з заходу компартимента
на східній грані південної лопатки третього від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Збереженість фрески відносно добра, проте поверхня
тиньку доволі щільно вкрита вибоями та слабо розчищена від пізнішої олійної
фарби ХІХ ст. Тут виявлено чотири графіті, які отримали порядкові номери
від 2137-го по 2140-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2137 (табл. XVІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, проте можемо встановити,

що він складався з двох слів, особового та родового імен автора. Від першого зберег-
лись лише дві літери Î, друге впевнено читається як Ñîêîëå[âú] ‘Соколів’.

Датування. Прорізи закриті шпаклівкою, проте структура напису та за-
гальні форми написання й розміри літер дозволяють окреслити час появи графіті
кінцем XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2138 (табл. XVІІ, 2)
На фресці читаються літери ÍÅÀÏ, далі тиньк пошкоджений вибоями,

що знищили решту тексту.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та округлою

петлею найвірогідніше датувати графіті серединою ХІ – кінцем ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2139 (табл. XVІІ, 3)
Під попереднім написом читається слово Pio[t]r ‘Петро’. Остання літера

обведена в коло, яке, вочевидь, і знищило t.
Датування. Зважаючи на хронологію латиничних написів Софії Київ-

ської графіті датується в межах останньої чверті XVI – кінця XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2140 (табл. XVІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису дуже пошкоджена, з-поміж

його складових у верхньому рядку впевнено ідентифікуються літери ÎÍ, в ниж-
ньому – Ñ та, на деякій відстані, склад ËÎ.

Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті
визначається хронологічним діапазоном від другої чверті ХІ до кінця XVII ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.8. Фреска з образом св. Пантелеймона

Знаходиться в арці-переході між другими з заходу компартиментами
центральної нави та приділа св. Іоакима та Анни на східній грані східної ло-
патки третього від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Образ
святого визначається за іконографією, а також даними молитовних напи-
сів № 47 та № 48. У нижній частині стародавній тиньк втрачений, поверхня
стіни вкрита дрібними вибоями та подряпинами, часто доволі щільними, міс-
цями вона слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст. Під час досліджень С. Ви-
соцького в науковий обіг була введена інформація про дванадцять графіті № 3,
№ 8, № 8а, № 47, № 48 (до складу були включені ще п’ять малюнків), № 196 та
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№ 197. Нами були опубліковані записи № 454 та № 455, О. Євдокімовою – вели-
кий грекомовний напис, № 2213 за нашою нумерацією. Загальна ж кількість ви-
явлених на фресці графіті становить 79 одиниць, їм присвоєні наступні номери:
3, 8, 8а, 47, 48, 48а-є, 196, 197, 454, 455, 2141-2213 (табл. ІІ, 2). Написи №№ 454-
455, 2185-2186 досліджувались спільно з Н. Сінкевич, №№ 2174, 2184, 2209 та
2213 досліджувались спільно з Д. Гордієнком.

Графіті № 3 (табл. XVІІІ)
Текст перших двох рядків опублікований С. Висоцьким в 1959 р. [Вы-

соцкий 1959а, с. 243], повний – у 1966 р. [Высоцкий 1966, с. 16-18, табл. ІІІ, 1;
IV, 1], пізніше він запропонував інший варіант реконструкції тексту [Висоцький
1998а, с. 134-135]. Окрім того, Б. Рибаков незалежно від С. Висоцького запро-
понував абсолютно інший варіант прочитання напису [Рибаков 1964, с. 13-14,
табл. XVII, 1-2]. Опублікований С. Висоцьким текст коригували В. Німчук [Нім-
чук 1967, с. 88], В. Орел та А. Кулик [Орел, Кулик 1996, с. 126]. Різні варіанти
відновленого тексту графіті наводимо нижче:

âú ë(hòî) sôk
ìàðò(à)7 âú ã
ðîzúãðú(ìëå)1

С. Висоцький (1966)  âú f ÷(àñú)2 ä(ü)7íå3

áh4 æå âòú ì5

ñ(â#)ò(î)ãî7 ì(ó)÷(åíè)êà6

åóòðîïèà

âú ë(hòî) sôk
ìàðòà7 âú ã

ðîzúãðúìåë(ñ#)1

С. Висоцький (1998)                  âú f ÷(àñú)2 äü7íå3

áú4æå âú5

ñ(â#òà)ãî7 ì(ó)÷(åíè)êà6

åóòðîïèà

âú ë(hòî) sôk
ìàðò(à)7 âú ã

ðîzúãðúìëå(í)1 / або ðîzúãðúìå(ë)1 / або ðîzúãðúìëå(ñ#)1

В. Німчук                                    âú f ÷(àñú)2 ä(ü)7íå3

áh4 æå âòú ì(ó÷åíèêà)5

ñ(â#)ò(î)ãî7 ì(ó)÷(åíè)êà6

åóòðîïèà

âú ë(hòî) sôk
ìàðò(à)7 âú ã

ðîzúãðúìåë(ú)1 / або ðîzúãðúìåë(î)1

В. Орел, А. Кулик                      âú f ÷à(ñú)2 ä(ü)7íå3

áh4 æå âòú ì5

ñ(â#)ò(î)ãî7 ì(ó)÷(åíè)êà6

åóòðîïèà
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âú (ë)[hòî] sôk
ìàð(ò)[à]7 âú ã

ðîzúãðà(ä)[è?]øà1

Б. Рибаков                              âú f³2 äíü3

áh4æå âz[#](ò)ú [^]5

ñ(â#)ò(î)ãî7 ì(ó)÷(åíè)êà6

1) початкові шість літер ðîzúãð ідентифікуються без ускладнень, однак
за ними складові напису пошкоджені; проте можемо встановити, що тут було чо-
тири літери, з них першу, що її, слідом за С. Висоцьким, В. Німчук, В. Орел та
А. Кулик визначали як ú, а Б. Рибаков як à, слід ідентифікувати як ú; наступна лі-
тера сильно пошкоджена, тому за обрисами вона набула схожості з ø (саме так її
читав Б. Рибаков), проте за контекстом та контурами її варто визначати як ì; за
нею, незважаючи на пошкодження, добре читається å (втім, невелика скісна трі-
щина за нею нагадує спинку à, чим, вочевидь, і варто пояснювати помилку Б. Ри-
бакова в її визначенні); над двома останніми літерами прокреслена надрядкова
ë, вона простежується чітко, тож її прочитання як ä (Б. Рибаков) безпідставне;

2) сумніви дослідників викликала фігура у формі трикутника над чашкою
літери Y (Б. Рибаков визначив її як числівник ³); С. Висоцький, а слідом за ним
В. Німчук, не надавали жодного пояснення цьому знакові, В. Орел та А. Кулик
висловили припущення, що „загадочный надписной треугольник” знаходиться
на місці літери à; дослідження оригіналу напису дозволило встановити, що права
„сторона” трикутника є продовженням щогли ð попереднього рядка, а ліва сторона
та основа є складовими написаної у два змахи надрядкової ñ під округлим титлом;

3) на поверхні стіни однозначно читається літера å, помилково визначена
Б. Рибаковим як ü;

4) визначення літери як h однозначне, можливо варіант прочитання тут
С. Висоцьким ú (1998) є друкарською помилкою;

5) після літер áhæå під час попереднього прочитання графіті закінчення
вказувалось С. Висоцьким як âúì з надрядковим ò, хоча останнє не враховува-
лось ні в публікації 1966 р., ані в публікації 1998 р.; літера ì з горизонтальним
титлом над нею спочатку інтерпретувалась як числівник 40 (1966), який вказував
на одного з сорока Севастійських мучеників, потім ì взагалі не згадувалась
(1998); В. Німчук припустив, що, оскільки серед сорока мучеників не було Єв-
тропія, автор таким чином скоротив слово ìó÷åíèêà; В. Орел та А. Кулик під-
тримали ідентифікацію літер С. Висоцького, проте не запропонували
осмисленого прочитання цієї частини напису; Б. Рибаков на місці літери ú по-
милково читав z, а замість прочитаної дослідниками ì – ú; дослідження оригі-
налу напису дозволило встановити, що остання літера „ì” має реконструюватись
як пошкоджені літери äí під горизонтальним титлом;

6) незважаючи на вибої, літера à наприкінці шостого рядка читається до-
волі впевнено;

7) під цією цифрою нами об’єднані відмінності, які стосуються подачі
відсутніх літер в скороченнях слів, вони містяться у публікації С. Висоцького
1998 р., коли на місці пропущеної літери вона вказана як присутня (другий та
четвертий рядок), або замість наявної літери вона зазначена як відсутня (шостий
рядок); ці невідповідності обумовлені, скоріше за все, друкарськими помилками.
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Зважаючи на наведені вище зауваження наявний на стіні текст має
виглядати наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів:
Âú ë(hòî) ½ÔK ìàðò(à) âú Ã ðîzúãðúìåë(î) âú F ÷(à)ñ(ú) ä(ü)íå áh æå
âú ò(ú) ä(ü)í(ü) ñ(â#)ò(î)ãî ì(ó)÷(åíè)êà Åóòðîïèà.
В літо 6560-те (1052 р.) березня у 3-тє розгриміло о 9-й годині дня. Було ж
у той день святого мученика Євтропія.

Датування. В тексті вказаний час виконання напису – 3 березня 1052 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 8 (табл. XІХ)
Опубліковане Б. Рибаковим [Рыбаков 1959], одночасно текст перших

двох рядків був опублікований С. Висоцьким [Высоцкий 1959а, с. 243]. Напис
увійшов до першої частини корпусу софійських графіті С. Висоцького [Высоц-
кий 1966, с. 39-41, табл. ІХ, 1; Х, 1]. В наступних публікаціях обох дослідників
спостерігаємо інші варіанти прочитання тексту [Рыбаков 1963, с. 58-60, рис. 4;
Рибаков 1964, с. 14-16, табл. XVII, 3-4; Висоцький 1991, с. 46, рис. 3; Висоцький
1998а, с. 135-137]. Окрім того, прочитання тексту коригували В. Зіборов [Зибо-
ров 1988], В. Орел та А. Кулик [Орел, Кулик 1996, с. 128-129], А. Залізняк [За-
лизняк 2004, с. 268-269]. Тож, на сьогоднішній день, маємо значну кількість
варіантів реконструкції тексту напису й, відповідно, численні різночитання:

âú ë(hòî) 1 ¾ôkâ 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð³3
ê4 @ñúï[å]í5

С. Висоцький (1966) ~ ö(à6)ð# íàø7

ãî8 âú âú9

10

————
ñ————
fåwäwðà

âú ë(hòî) 1 ¾ôkâ ì 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð#3

ê4 @ñúïå[í]è5

С. Висоцький (1991)                ~ ö(hñà6)ð# íàø7

ãî8 âú áûñ9

10

[òü15 íåä16hëþ17]
[ñ(â#)òîãî ì(ó)÷(åíè)êà]18

fåwäwðà
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âú ë(hòî)1 ¾ôkâ 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð#3

ê4 @ñúïåí5

С. Висоцький (1998)                     å ö(hñà6)ð# íàø7

ãî8 âú áûñ9

10

(òü)15 íåä16hëþ17

ñ(â#)òàãî ìó÷(åíè)êà18

fåîäîðà

âú 1 ¾ôkâ /ì(hñ#ö)à/ 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð³3

ê4 @ñúïüí5

Б. Рибаков (1959)                       ~ ö(à6)ð# íàø7

ãî8 âú âúñ³9

ñê11ðüñ/ü/12åí³13

â15 [í]åä16h[ëþ]17

[ìó]÷[åíèêà]18

fåwäîðà

âú 1 ¾ôkâ /ì(hñ#ö)à/ 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð³3

ê4 @ñúïüí5

Б. Рибаков (1963)                        ~ ö(à6)ð# íàø7

ãî8 âú âúñ³9

ñê11ðüñü12íü³13

â15 [í]åä16h[ëþ]17

[ìó]÷[åíèêà]18

fåwäîðà

âú 1 ¾ôkâ 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð³3
ê4 @ñúïåí5

Б. Рибаков (1964)                    ~ ö(à6)ð# íàø7

ãî8 âú âúñ9

ñê11ðüñ12åíü[~]13

â15 [í]åä16h[ëþ] 17

[ìó]÷[åíèêà]18

fåwäîðà

âú ë(hòî) 1 ¾ôkâ [ìàðò(à)] 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð[#]3

³z4 @ñúïå[í]è5

В. Зіборов                                 ~ ö(à6)ð# íàø[å]7

ã[î]8 âú âû[ø]9

[ãw]11ð[wä]12å [âú ñq]13

[áwòq à íåähëè]14

[ïwñòà íà ñ(â#)ò(w)ãw]14

fåwäwðà
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âú 1 ¾ôkâ ì(hñ#)[öà] 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð[#]3

ê4 @ñúï[h]í5

В. Орел, А. Кулик                      ~ ö(à6)ð# íàø[å]7

ã[î] 8 âú âúñê9

ñê11ðhñ12åí[è~]13

ñ15 [……]16+ ñ[…17

[ê] [……18

fåwäwðà

âú ë(hòî)1 ¾ôkâ 2

ì(hñ#)öà ôåâðàð[#]3

ê4 @ñúï[åí](è)5

А. Залізняк                                  ~ ö(à6)ð# íàø(å)7

ãî8 âú âúñ[ê] 9

ñê11ðüñ12åí[è](~)13

â(ú15 í)åä16[hëþ]17

[ì](q)÷å[íè](êà)18

fåwäîðà
1) над прийменником âú С. Висоцький, а слідом за ним В. Зіборов та

А. Залізняк реконструювали літеру ë, що розглядалась ними як скорочення імен-
ника ë(hòî); дослідження оригіналу дозволило встановити, що жодних слідів
виносної ë на фресці немає, тобто, дата вводилась без іменника;

2) наприкінці першого рядка простежуються залишки трьох літер, з них
перша впевнено ідентифікується як ì, а дві наступні сильно пошкоджені; за кон-
турами вони нагадують à та ð, що дало підстави В. Зіборову реконструювати тут,
відповідно до власного тлумачення тексту слово ìàðò(à); проте спостереження
над особливостями виконання напису в цьому місці дозволили встановити, що
автор почав писати слово ì(hñ#)öà в цьому рядку, однак через те, що тиньк
почав сильно кришитись, не закінчив літеру ö та розпочав писати з нового рядка;

3) наприкінці другого рядка остання літера виглядає як невеликий трохи
нахилений штрих, що й спричинило її ідентифікацію як лівої частини пошкод-
женої # (С. Висоцький, В. Зіборов, В. Орел та А. Кулик, А. Залізняк); проте тиньк
в цьому місці не пошкоджений, тож тут не могла знаходиться ця літера; відтак,
більш вірогідною буде ідентифікація літери як i; цілком вірогідно, що наступна
літера # була прокреслена на куті фрески, тому з часом стерлась;

4) на початку третього рядка літера ê читається однозначно, реконструк-
ція тут iz (В. Зіборов) абсолютно безпідставна;

5) в закінченні третього рядка простежуються два знаки, передостанній
пошкоджений вибоєм, проте його контури дозволяють ідентифікувати літеру як
å; наступна впевнено читається як í; ймовірно, в рядку була ще одна літера è,
яка знаходилась на куті фрески, з часом вона стерлась;

6) різночитання торкається лише відновлення повної форми слова öð#
як ö(à)ð# або ö(hñà)ð#: перший варіант видається нам більш вірогідним;

7) наприкінці рядка на куті фрески вірогідно знаходилась ще одна літера
è, з часом вона стерлась;
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8) незважаючи на пошкодження, літера î збереглась практично повністю;
9) значні різночитання викликає закінчення рядка, доволі сильно затерте;

втім, дослідження оригіналу дозволило встановити, що з чотирьох літер три по-
чаткові можуть бути ідентифіковані як âúñ, від останньої збереглась лише щогла;
найвірогідніше реконструювати її як ê;

10) С. Висоцький помилково вважав цей рядок приналежним іншому на-
пису, проте форма прорізів всіх його рядків ідентична;

11) незважаючи на потертість тиньку, на початку рядка впевнено просте-
жуються літери ñê, тож реконструкція тут складу ãw (В. Зіборов) безпідставна;

12) значні різночитання викликає ідентифікація знаків між добре види-
мими ð та å; дослідження оригіналу напису дозволило визначити, що тут були
прокреслені ü та ñ, далі знаходиться невеликий вибій, який також можна помил-
ково прийняти за літеру;

13) наприкінці рядок пошкоджений, тут простежується лише í, за нею –
фрагменти двох літер, які за контекстом мають бути реконструйовані як è~;

14) В. Зіборов вважав, що сьомий та восьмий рядки повністю не чита-
ються, тому запропонував відповідно до власного тлумачення довільну рекон-
струкцію тексту, що суперечить решті слів напису та збереженим літерам;

15) незважаючи на пошкодження тиньку, на початку рядка можна розіб-
рати літери âú;

16) на поверхні фрески фрагментарно збереглись літери íåä;
17) наприкінці рядка тиньк пошкоджений, тут простежуються невеликі

фрагменти літер;
18) початок передостаннього рядка зберігся добре, на початку простежу-

ються літери ìq÷åí.
Зважаючи на наведені вище зауваження наявний на стіні текст виглядає

наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Âú ½ÔKÂ /ì(hñ#)ö{à}/ ì(hñ#)öà ôåâðàð³[#] Ê @ñúï[å]í[è]~ ö(à)ð# íàø[å]ãî
âú âú/ñ[ê]/ñêðüñåí[è~] âú íåä[hëþ] ìq÷åí[èêà] Fåwäîðà.
У 6562-ге (1054) місяця лютого 20-го успіння царя нашого в неділю у тиждень
мученика Феодора.

Датування. В тексті вказаний час виконання напису – 20 лютого 1054 р.
Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 8а (табл. ХХ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 41, табл. ІХ, 2; Х, 1].
На поверхні стіни простежуються три глаголичні літери ÌÊ у верхньому

рядку, та Y в нижньому:

Подібні форми написання означених літер зустрічаються, наприклад,
у київських глаголичних листках, факсимільне видання яких додане до праці
В. Німчука [Німчук 1983].

Датування. За типологічним методом час можливої появи глаголичного
графіті може бути окреслений першою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 47 (табл. ХХ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 91, табл. XLV; ХLVI],

прочитання коригував А. Турілов [Турилов 2000, с. 30-31]:

ñ(â#)òû(è) ï#íòåëhè1ìîíå
С. Висоцький ïîìèëþ ðàáà ñâî~ãî

————2

ñ(â#)òû(è) ï#íòåëh~1ìîíå
А. Турілов ïîìèëþ ðàáà ñâî~ãî

ìè(õ)è(ë)2

1) дослідження оригіналу графіті підтвердило правильність ідентифікації
літери як ~, запропонованої А. Туріловим;

2) С. Висоцький уникнув прочитання цієї пошкодженої написом № 48
частини напису, натомість А. Турілов визначив, що у „лівій частині третього
рядка” читається вірогідно ім’я автора запису – ìè(õ)è(ë), тобто, Михайла; про-
ведене нами дослідження оригіналу дозволило встановити, що третій рядок за-
пису № 47 пошкоджений верхнім рядком напису № 48, в окремих місцях щогли
літер обох графіті дещо співпадають, що обумовлене особливістю видряпування
літер по твердому тиньку, коли писало (або інший інструмент) зіскакує у вже іс-
нуючий проріз; встановлення цього факту дозволило відділити складові записів
№ 47 та № 48 й повністю прочитати текст та підтвердити неправомірність за-
пропонованого А. Туріловим прочитання.

Відтак, зважаючи на наведені зауваження, наявний на стіні текст виглядає
наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ñ(â#)òû(è) Ï#íòåëh~ìîíå ïîìèëþ ðàáà ñâî~ãî Ìàðòèí[à].
Святий Пантелеймоне, помилуй раба свого Мартіна.

Датування. С. Висоцький відносив напис до ХІІ ст. За формою напи-
сання à з видовженою спинкою, á з відкритою петлею та виступом зверху, â з
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петлею кутом вперед, ã з виступом зверху, ë з покриттям, прямолінійної ð з ок-
руглою петлею, h з петлею кутом вперед, яка торкається коромисла, графіті варто
датувати в межах другої чверті ХІ – першої чверті ХІІ ст.; за контекстом час мож-
ливої появи графіті слід обмежити 20-30-ми рр. ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 48 (табл. ХХІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 91, табл. XLV; ХLVI],

щоправда, дослідник прочитав лише два нижні рядки. Вивчення оригіналу до-
зволило визначити, що напис, права частина якого пошкоджена, складається з
п’яти рядків:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìèëî[ó]è ì# ãð[hø]üíàãî Èñ[àê]à. Ïàíòåëåèìîíå àì(è)í[ü].
Господи, помилуй мене, грішного Ісака. Пантелеймоне, амінь.

Датування. С. Висоцький відніс напис до ХІІ ст. За формою написання à з
видовженою спинкою, ã з виступом зверху, прямолінійної ð з округлою петлею та #
без перекладини графіті датується другою чвертю ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 48а (табл. ХХІІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким спільно з кількома малюнками та молитов-

ним написом [Высоцкий 1966, с. 92, табл. XLV; ХLVI].
Дослідник змалював зображення як погрудний портрет людини з широко

розкритими очима та з густою шапкою волосся на голові; водночас, припуска-
лась можливість їх тлумачення як німбу. Проте дослідження оригіналу малюнка
дозволило встановити, що насправді це зображення капелюха, причому на ньому
праворуч бачимо підвіску у вигляді хреста. С. Висоцький писав, що людина три-
має в руці схожий на жезл предмет, проте в неї руки складені на грудях, жодних
предметів не зображено. По малюнку були прокреслені два зображення рук в
жесті благословення (№ 48б та № 48є) та молитовний запис Ісака (№ 48). Пізніше
до малюнку було докреслене зображення коня (№ 48д), таким чином людина
була „перетворена” у вершника.

Датування. Оскільки напис № 48 прокреслений по малюнку, графіті має
бути датоване в межах другої чверті ХІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: антропоморфні зображення.

Графіті № 48б (табл. ХХІІ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким разом з декількома малюнками та молитов-

ним написом [Высоцкий 1966, с. 92, табл. XLV; ХLVI].
Малюнок прокреслений по № 48а, тому його контури простежити доволі

складно. Втім, можемо встановити, що тут зображена кисть руки в жесті благос-
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ловення з випростаними вказівним та середнім пальцями, зігнутими безіменним
та мізинцем, притиснутими до великого.

Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в
межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

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

Графіті № 48в (табл. ХХІІІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким одночасно з молитовний написом та кіль-

кома малюнками [Высоцкий 1966, с. 91, табл. XLV; ХLVI].
На поверхні стіни помітний малюнок лівої руки людини, яка тримає про-

креслений подвійними замкненими рисками хрест з розширеними кінцями.
Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в

межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 48г (табл. ХХІІІ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким разом з декількома малюнками та молитов-

ним написом [Высоцкий 1966, с. 92, табл. XLV; ХLVI].
Права частина зображення пошкоджена № 48д, проте в цілому чітко про-

стежується кисть руки в жесті благословення з випростаними вказівним та се-
реднім пальцями, зігнутими безіменним та мізинцем, притиснутими до великого.

Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається в межах
другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

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

Графіті № 48д (табл. ХХІV)
Опубліковане С. Висоцьким разом з декількома малюнками та молитов-

ним написом [Высоцкий 1966, с. 92, табл. XLV; ХLVI].
На поверхні стіни доволі незграбно прокреслений малюнок коня в русі.

Досліджуючи графіті, С. Висоцький правильно визначив співвідношення зобра-
жень № 48а та № 48д: спочатку на стіні був прокреслений погрудний малюнок
чоловіка, а пізніше до нього було доданий кінь, причому автор останнього на-
магався видряпати тварину так, щоб здавалось, ніби людина є вершником, а для
переконливості від голови коня до правої руки прокреслив дві горизонтальні
риски, які символізують вуздечку.

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

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 48е (табл. ХХV, 1)
Опубліковане С. Висоцьким одночасно з кількома малюнками та моли-

товним написом [Высоцкий 1966, с. 92, табл. XLV; ХLVI].
Зображення пошкоджене № 48д, проте в цілому його контури можемо

простежити: на фресці прокреслений малюнок розкритої долоні правої руки.
Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в

межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.
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Графіті № 48є (табл. ХХV, 2)
Опубліковане С. Висоцьким спільно з молитовним написом та кількома

малюнками [Высоцкий 1966, с. 92, табл. XLV; ХLVI].
На поверхні стіни зображено кисть руки в жесті благословення з випрос-

таними вказівним та середнім пальцями, зігнутими безіменним та мізинцем, при-
тиснутими до великого.

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

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

Графіті № 196 (табл. ХХVІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 90-91, табл. XС, 2; ХСІ, 2].
Між публікацією та оригіналом графіті спостерігаються розбіжності, які

включають кілька моментів:
ãè ïîìzè ðàáó ñâî|åìó èâàíó ãðh1øü|íúìó áîãàò[î]2ìó |

ãð[hõî]3ìú4.
1) вказану С. Висоцьким h слід ідентифікувати як ü, адже жодних слідів

коромисла не простежується;
2) поверхня стіни в місці вказаної дослідником втраченої î не пошкод-

жена, ніяких слідів літери не простежується;
3) в місці вказаних дослідником трьох втрачених літер hõî простежу-

ються фрагменти правої скісної õ та нижня частина o;
4) наприкінці рядка збереглась лише скісна літери ú, тобто, вона має по-

даватись як втрачена.
Зважаючи на наведені зауваження, наявний на стіни текст варто пред-

ставляти наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ã(îñïîä)è ïîì(î)zè ðàáó ñâîåìó Èâàíó ãðüøüíúìó áîãàò(î)ìó ãð[hõ]îì[ú].
Господи, поможи рабу своєму Івану грішному, багатому гріхом.

Датування. С. Висоцький відносив графіті до ХІІІ – XIV ст. За формами
написання нахиленої праворуч z з розвилкою, прямолінійних ð з петлями кутом
вгору або кутом вниз, ó, яка повністю знаходиться у рядку, ú з високою петлею
варто датувати графіті серединою ХІІ – кінцем XIV ст.; при цьому, відповідно
до поширення форми прямолінійної ð з петлею кутом донизу, більш вірогідною
нижньою хронологічною межею є середина ХІІІ ст., а верхньою, відповідно до
типовості поширення такої форми ó, початок ХIV ст. .

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 197 (табл. ХХVІІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 90-91, табл. XС, 2; ХСІ, 2].
Між публікацією та оригіналом спостерігаються кілька розбіжностей:

èãíàòî1 | ìèë2à | 3.
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1) замість вказаної С. Висоцьким літери î впевнено читається ú з висо-
кою петлею;

2) на місці ë простежується õ зі зменшеним верхом, праворуч від якої
знаходиться вертикальна подряпина;

3) дослідник жодним чином не згадав наявності третього рядка, в якому
наявні літери ³ë; остання пошкоджена невеликою горизонтальною подряпиною.

Зважаючи на наведені зауваження, наявний на стіні текст виглядає на-
ступним чином:

З розбивкою на слова:
Èãíàòú Ìèõà³ë(ú).
Гнат, Михайло.

Датування. С. Висоцький датував графіті ХІІІ – XIV ст. Форми напи-
сання à з покриттям, è з високою перемичкою та довгими засічками, õ з малень-
ким верхом та широким низом, ú з високою петлею дозволяють датувати графіті
в межах кінця ХІІІ – початку XIV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 454 (табл. ХХVІІ, 2)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009,

с. 166-167, табл. XL].
Напис виконаний доволі великими літерами, всі складові, незважаючи

на слабке розчищення від шпаклівки, впевнено простежуються:
A(nno) D(omini) 1626 Augustin Chrostowsky.
Року Божого 1626 Августин Хростовський.

Оскільки літера t в прізвищі не має горизонтальної перекладини, вона
може бути прочитана як „l”, а все слово – як „Хрословський”. Проте її написання
мало чим відрізняється від написання „t” в імені „Августин”, де, безперечно, має
стояти саме ця літера. Тож прочитання прізвища як „Хростовський” вірогідніше.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1626 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 455 (табл. ХХVІІІ, 1)
Опубліковане Н. Сінкевич та В. Корнієнком [Сінкевич, Корнієнко 2009,

с. 165-166, табл. XХХІХ].
Напис виконаний доволі великими літерами, всі його складові впевнено

читаються як Jan Zare(m)ba ‘Ян Заремба’
Між складами нижнього рядка re та ba дещо більший проміжок, куди

можна було б вмістити ще одну літеру. Проте прорізів в місці її ймовірного роз-
ташування не помітно. Власне наявність цього проміжку легко пояснити з точки
зору виконання графіті. З одного боку до середини нижнього рядка піднімається
літера t графіті № 454, яке автор не бажав пошкодити власним записом. З другого
боку, для написання літери b йому потрібне було поле у верхньому рядку, яке
автор знайшов, змістивши літеру вправо. Розділена на дві частини зашпакльо-
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ваною тріщиною вертикальна риска літери b нижнього рядка заходить на вер-
хній, причому ця її частина дещо зміщена вліво по відношенню до нижньої (тому
її помилково можна прийняти за літеру і).

Датування. Спостереження над особливостями виконання напису вка-
зують, що автор був змушений перенести частину літер прізвища на нижній
рядок щоб не пошкодити запис грецькою мовою більш раннього часу, внаслідок
чого він мав втиснути чотири літери нижнього рядка в вузький проміжок між
першим рядком та графіті № 454; отже, нижньою хронологічною межею появи
графіті є 1626, верхня ж визначається кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2141 (табл. ХХVІІІ, 2)
Незважаючи на дрібні пошкодження тиньку, складові напису простежу-

ються доволі чітко:

Вигляд поверхні тиньку та останнього знаку в третьому рядку вказують,
що напис залишився незавершеним.

З розбивкою на слова текст виглядатиме наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáó ñâ{îåìó}.
Господи, поможи рабу своєму.

Датування. Форми написання á з високою петлею, z з переломом
хвоста, прямолінійної ð з петлею кутом донизу, ó, яка повністю знаходиться у
рядку, дозволяють віднести час появи графіті до середини ХІІІ – кінця XIV ст.;
при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею є початок ХIV ст.
відповідно до типовості поширення такої форми ó.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2142 (табл. ХХVІІІ, 3)
На фресці у стовпчик прокреслені п’ять горизонтальних засічок.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-

гої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2143 (табл. ХХІХ, 1)
По тиньку у стовпчик прокреслені літери ÀÄÅZ. Можливо, ще одна лі-

тера була розташована зверху, проте вона не збереглась.
Датування. За формою написання à з верхньою засічкою, нахиленої лі-

воруч å графіті варто датувати другою чвертю ХІІ – першою чвертю XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2144 (табл. ХХІХ, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений, прорізи місцями не роз-

чищені від олійної фарби ХІХ ст. Однак можемо встановити, що тут зображений вось-
микінечний хрест, який складається зі щогли та рівних за довжиною горизонтальних
перекладини, символічної таблички над головою Ісуса Христа та підніжжя.
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Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-
гої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми та теонімограми.

Графіті № 2145 (табл. ХХІХ, 3)
На фресці прокреслені в стовпчик літери Å та ².
Датування. За формою написання нахиленої ліворуч å з направленим

догори язичком найвірогідніше датувати графіті початком XIV – кінцем XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2146 (табл. ХХІХ, 4)
Складові напису пошкоджені дрібними вибоями, поверхня тиньку слабо

розчищена з-під олійної фарби ХІХ ст. Проте можна встановити, що він склада-
ється з чотирьох літер. У верхньому рядку виконано Ð під трикутної форми тит-
лом. В нижньому знаходиться склад ÃÎ а за ним ² під горизонтальним титлом.

Датування. Форми написання î з верхньою засічкою та криволінійної ð
з петлею кутом донизу дозволяють датувати графіті серединою ХІІ – першою
третиною ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2147 (табл. ХХІХ, 5)
На фресці простежується невелика літера Ã у вигляді ініціалу. Знак по-

шкоджений малюнком № 48д та кількома дрібними вибоями.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2148 (табл. ХХХ)
На фресці прокреслений кінь в русі. Ліві передня та задня ноги випрос-

тані вперед, праві передня та задня витягнуті рівно. Ця особливість дозволяє
встановити, що автор намагався зобразити коня-інохідця. Незважаючи на певну
примітивність зображення в цілому контури тварини передані правильно. Ма-
люнок пошкоджений № 48д та № 2149.

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

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2149 (табл. ХХХІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслене зображення голови кота.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2150 (табл. ХХХІ, 2)
На фресці прокреслений малюнок кисті руки з випростаним вперед вка-

зівним пальцем. Зображення частково пошкоджене № 48д.
Датування. За формою прорізів графіті варто датувати в межах другої

чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.
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Графіті № 2151 (табл. ХХХІІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслений доволі реалістичний малюнок го-

лови тварини родини котячих, барса або, менш вірогідно, левиці.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2152 (табл. ХХХІІ, 2)
На поверхні стіни простежуються літери Ë та Ð.
Датування. За формою написання криволінійної ð з великою, на рядок,

петлею кутом вниз графіті датується серединою ХІІІ – кінцем XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2153 (табл. ХХХІІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслена літера À. Вертикальна подряпина на-

гадує видовжену спинку літери, проте вивчення каналів прорізів дозволяє відді-
лити це механічне пошкодження від виконаних голкою складових літери.

Датування. Згладжена форма прорізів вказує, що літера видряпана по
вогкому тиньку, тож час появи графіті визначається другим десятиліттям ХІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2154 (табл. ХХХІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена та затерта,

проте його складові відносно впевнено визначаються. На початку рядка чита-
ється Å, через проміжок у дві літери – Ò, дещо поодаль – склад ÒÅ, через про-
міжок в одну літеру – ÐÎ, причому над першою ð збереглось титло, на відстань
ще однієї літери – ², дещо поодаль – велика Ï. На перший погляд складається
враження, що тут наявні три групи літер, проте загальний вигляд форм прорізів
в цілому подібний, тому вірогідніше буде розглядати їх як один напис. Втім, його
зміст розкрити не вдається.

Датування. За формою написання ³ з засічками та прямолінійної ð з ро-
зімкнутою округлою петлею графіті датується в межах другого десятиліття ХІІ –
початку XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2155 (табл. ХХХІІІ)
Поверхня тиньку в місці розташування взятого у прямокутну рамку на-

пису пошкоджена численними вибоями та подряпинами, проте в цілому його
збереженість добра, майже всі складові читаються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáó ñâîåìþ Ìàðòèíîâè [Ñ](å)ìü\íî[â]è÷[ó].
Господи, поможи рабу своєму Мартину Семьюновичу.
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Датування. Форми написання à з розімкнутою петлею, á з виступом
зверху, нахиленої праворуч z з переломом, прямолінійної ð з округлою петлею,
ò без бічних засічок, ÷ у вигляді чаші, а також вживання \ дозволяють датувати
графіті в межах другої чверті ХІІ ст.; при цьому більш вірогідним буде окреслити
час появи напису 20-30-ми рр. ХІІ ст. відповідно до поширення характерної форм
написання літер ò та зниження частоти вживання z.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2156 (табл. ХХХІV)
Збереженість напису добра, майже всі його складові впевнено читаються:

Закінчення верхнього рядка пошкоджене: z – вибоєм, è – рамкою графіті
№ 2155. Остання літера нижнього рядка ï втратила праву щоглу через тріщину.
Посередині четвертого рядка знаходиться інший напис, № 2157, який, судячи з
особливостей розташування літер № 2156, був виконаний раніше.

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ð#áþ ñâî~ìþ Ìàðòèíîâè Ñåìþíîâè÷þ.
Господи, поможи рабу своєму Мартину Семьюновичу.

Значення літери ï наприкінці рядка не зовсім зрозуміло. Можливо, Мар-
тин хотів посилити своє прохання, додавши до молитви дієслово ïðîñòè ‘про-
бач’, яке могло б містити й уточнення змісту прохання – zà ãðhõè. Втім, це єдина
можлива версія відновлення незакінченого слова, адже тут цілком могло б бути
й повторне ïîìîzè ‘поможи’, або ж ïîìèëóè ‘помилуй’ чи ïîì#íè ‘пом’яни’.
Не виключено, що тут могло бути виконане звернення святого Пантелеймона,
адже в написі № 48 наявна схожа приписка: Ïàíòåëåèìîíå àìèíü ‘Пантелей-
моне, амінь’. Однак, більш вірогідним нам видається перший варіант.

Датування. Форми написання à з видовженою спинкою, á з виступом
зверху, â з округлою нижньою та кутом вперед петлями, прямолінійної ð з ок-
руглою петлею, ò без бічних засічок, ÷ у вигляді чаші, # з пласким верхом до-
зволяють датувати графіті в межах кінця ХІ – другої чверті ХІІ ст.; при цьому
більш вірогідним буде окреслити час появи напису 20-30-ми рр. ХІІ ст. відпо-
відно до поширення характерної форм написання літер ò та зникнення â.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2157 (табл. ХХХV, 1)
На фресці прокреслена літера À.
Датування. Форма написання à з відкритою петлею та верхньою засіч-

кою, а також факт її пошкодження написом № 2157, дозволяють датувати графіті
другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2158 (табл. ХХХV, 2)
По фресковому тиньку прокреслене зображення собаки, що біжить.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

в межах другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2159 (табл. ХХХV, 3)
Напис помітний на фотографії та прорисовці опублікованого С. Висоць-

ким під № 48 графіті [Высоцкий 1966, табл. XLV, XLVI], проте в коментарі до-
слідник його не згадував. Літери закреслені. З-поміж них впевнено
ідентифікується перша @, менші за розмірами (надрядкові?) Ò та À.

Датування. Оскільки напис пошкоджений рамкою № 47, час появи гра-
фіті може бути окреслений другою чвертю ХІ – першою чвертю ХІІ ст.; при
цьому, зважаючи на поширення форми написання ò без бічних засічок, вірогід-
ний час появи напису може бути обмежений 20-ми рр. ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2160 (табл. ХХХV, 4)
По фресковому тиньку прокреслені три округлі скісні засічки.
Датування. За формою прорізів графіті варто датувати в межах другої

чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2161 (табл. ХХХVІ, 1)
На поверхні стіни прокреслена кисть руки в жесті благословення з ви-

простаними вказівним та середнім пальцями, зігнутими безіменним та мізинцем,
притиснутими до великого.

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

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

Графіті № 2162 (табл. ХХХVІ, 2)
На фресці прокреслені поставлені під довге горизонтальне титло літери

Ë та ². Втім, цілком вірогідно, що верхня горизонтальна риска не титло, а пере-
кладина Ï, відтак напис можна розглядати як монограму з літер ËÏ.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити час появи графіті дру-
гою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2163 (табл. ХХХVІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок кисті руки в жесті бла-

гословення з випростаними вказівним та середнім пальцями, зігнутими безімен-
ним та мізинцем, притиснутими до великого.

Датування. За формою прорізів графіті варто датувати в межах другої
чверті ХІ – кінця XVI ст.

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

Графіті № 2164 (табл. ХХХVІ, 4)
Опубліковане Н. Нікітенко та В. Корнієнком [Нікітенко, Корнієнко 2010,

с. 95-97, рис. 2].
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На фресці досить дрібними літерами прокреслене ім’я Àíà ‘Анна’.
Датування. За формою написання літер à з видовженою спинкою най-

вірогідніше датувати графіті в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.; за контекс-
тним аналізом авторства запису як приналежного доньці Ярослава Володи-
мировича Анні, хронологічні рамки появи графіті можуть бути окреслені другою
половиною 40-х рр. ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2165 (табл. ХХХVІІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслене зображення собаки, який біжить.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю ХІ –

кінцем XVI ст.
Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2166 (табл. ХХХVІІ, 2)
Безпосередньо по малюнку собаки схематично прокреслене зображення

кисті руки в жесті благословення: помітні випростані вказівний та середній
пальці, а також відведений праворуч великий.

Датування. За формою прорізів графіті варто датувати в межах другої
чверті ХІ – кінця XVI ст.

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

Графіті № 2167 (табл. ХХХVІІ, 3)
Як і в попередньому випадку, по малюнку собаки (№ 2165) прокреслене

доволі схематичне зображення кисті руки з позначенням випростаних вказівного
та середнього пальців й відведеним великими.

Датування. Форма прорізів вказує, що графіті виконане у проміжок часу
від другої чверті ХІ до кінця XVI ст.

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

Графіті № 2168 (табл. ХХХVІІІ, 1)
Складові напису пошкоджені та закриті шпаклівкою, проте в цілому

впевнено ідентифікуються:

З відновленням пропущених фрагментів виконаний на стіні текст вигля-
дає наступним чином:
Èâàí(ú) ¼àë(ú).
Іван писав.

Датування. За формою написання літер à з видовженою спинкою та â з
округлою нижньою петлею, причому верхня петля якої ширша за нижню, графіті
датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2169 (табл. ХХХVІІІ, 2)
Тиньк в місці розташування трирядкового напису пошкоджений дріб-

ними вибоями та досить великою тріщиною, його складові закреслені кількома
горизонтальними рисками. Тим не менше, практично всі літери піддаються впев-
неній ідентифікації:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ãðàì[îò]å î[á]q÷ààñè# Fîìà åâ[ú]íqõ(ú) j(à)ëú òî.
Грамоті навчаючись, Фома євнух писав то.

Розміри літер зростають в напрямку закінчення рядків, що часто зустрі-
чається серед графіті собору.

Датування. За формою написання літер à з видовженою спинкою, â,
верхня частина якої ширша за нижню, å з язичком донизу, ë та # з покриттям, ì
з верхніми засічками, повністю розташованої у рядку ð з направленою догори
петлею, ÷ у вигляді чаші, графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.;
при цьому більш вірогідною нижньою хронологічною межею варто визнати
другу чверть ХІІ ст., відповідно до типовості поширення форм написання å та ð.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2170 (табл. ХХХІХ, 1)
Права частина напису № 48 пошкоджена трьома округлими рисками, які

найвірогідніше розглядати як незавершений малюнок руки в жесті благосло-
вення, автор якого зобразив випростані вказівний та середній пальці.

Датування. Оскільки малюнок прокреслений по запису № 48, який да-
тується в межах другої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст., час появи графіті № 2170
визначається проміжком часу від другої чверті ХІІ до кінця XVI ст.

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

Графіті № 2171 (табл. ХХХІХ, 2)
Складові напису не розчищені від шпаклівки, однак простежуються чітко:

Датування. Форми написання літер ³ з пересічкою та широкої õ з вер-
хніми засічками дозволяють датувати графіті в межах другої чверті ХІІІ – по-
чатку XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2172 (табл. ХХХІХ, 3)
Незважаючи на потертість тиньку, на фресці помітні два знаки. Другий

знак може бути визначений як вірменська літера Թ або глаголична п. Перший
нагадує її дзеркальний аналог.

Датування. За умови визначення літер як глаголичних графіті датується
в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.; якщо ж розглядати їх як вірменські,
напис слід датувати в межах початку XVІ – початку XVІI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2173 (табл. ХХХІХ, 4)
На фресці простежується малюнок кисті руки в жесті благословення.
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Його верхня частина сильно затерта, тому простежуються лише вказівний та ве-
ликий пальці.

Датування. Оскільки малюнок пошкоджений написом № 2169, який да-
тується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст., до цього ж хронологічного діа-
пазону варто віднести появу розглядуваного графіті.

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

Графіті № 2174 (табл. XL, 1)
По грекомовному напису прокреслене графіті № 196, яке знищило час-

тину складових на початку рядка. Тут ідентифікується літера О, за нею С або
пошкоджена А чи Δ. Дві наступні літери збереглись надто фрагментарно, аби їх
впевнено визначити. Потім ідентифікується Δ, на деякій відстані – T. Наприкінці
рядка простежуються написані з інверсією літери ΑΝ, далі – ΗσΟС. Реконструк-
ція тексту та встановлення змісту напису наразі ускладнені.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2175 (табл. XL, 2)
По тиньку прокреслена велика літера À.
Датування. За формою прорізів хронологічні межі появи графіті визна-

чаються другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2176 (табл. XLІ, 1)
Вигляд поверхні тиньку навколо запису вказує, що його складові нама-

гались вискоблити. У верхньому рядку на початку можемо простежити залишки
Ì, далі тиньк пошкоджений на розмір однієї літери, потім з труднощами чита-
ються літери ÀÀÓÃ, за ними тиньк на розмір двох літер пошкоджений, далі від-
носно добре зберігся склад ÒÀ. В другому рядку читаються лише чотири середні
літери WÀÔÀ. Нижній рядок зберіг лише початкову È.

Зважаючи на наявні фрагменти початок рядка можемо реконструювати
як ì(hñ#)[ö]à àóã[óñ]òà ‘місяця серпня’. В середньому рядку вірогідно написане
ім’я Àôà[íàñè]è ‘Афанасій’, закінчення якого збереглось на початку нижнього
рядка, зважаючи на розмір пошкодженої частини за літерами àôà.

Датування. За формою написання Y-подібної ó та округлої w графіті
найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – початку ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2177 (табл. XLІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від пізнішої олійної

фарби, тому прокреслені тонкою лінією літери простежуються дуже слабо. Проте
за наявними фрагментами та контекстом вони можуть бути ідентифіковані:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступний чином:
Ïî[ì"]í[è] Ã(îñïîä)è ðàáà.
Пом’яни, Господи, раба.
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Датування. Напис виконаний притаманним для XVII ст. скорописом,
таке датування підтверджує структура молитовної формули.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2178 (табл. XLІІ, 1)
Поверхня стіни слабо розчищена від фарби ХІХ ст., однак складові на-

пису – літери ËÎ – простежуються досить чітко.
Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, графіті да-

тується в широких хронологічних межах від другої чверті ХІ до кінця XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2179 (табл. XLІІ, 2)
На фресці чітко простежується зображення кисті руки в жесті благосло-

вення з випростаними вказівним та середнім пальцями, зігнутими безіменним
та мізинцем, притиснутими до великого.

Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається в межах
другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

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

Графіті № 2180 (табл. XLІІ, 3)
На поверхні стіни прокреслені два паралельні один одному зігнуті в се-

редній частині скісні відрізки.
Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до дру-

гої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2181 (табл. XLІІ, 4)
На фресці простежується незавершений малюнок кисті руки в жесті бла-

гословення – випростані вперед вказівний та середній пальці й верхня частина
зігнутого безіменного. Малюнок прокреслений по № 2155.

Датування.За особливостями розташування та формою прорізів графіті
датується в межах другої чверті ХІІ – кінця ХVІ ст.

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

Графіті № 2182 (табл. XLІІІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслені грецькі літери RLH.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця XIII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2183 (табл. XLІІІ, 2)
Під попереднім написом простежуються літери ÂÀÑÈ. Найвірогідніше,

перед нами незакінчена або скорочена форма імені Âàñè(ëèè) ‘Василь’.
Датування. За формою написання à з розкритою петлею та видовженою

спинкою, â з переломом, петлі якої не торкаються щогли, найвірогідніше дату-
вати графіті в межах другої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2184 (табл. XLІІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена дріб-
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ними вибоями та затерта. Тим не менше, більшість складових може бути іден-
тифікована. У верхньому рядку виконані літери Ò²Ð²²ÀÑUÅ. Літери нижнього
рядка збереглись гірше, під час їх виконання автор зменшив тиск на лезо, тому
прорізи вийшли тонкими та менш глибокими. Відтак ідентифікувати їх через по-
шкодження тиньку складніше. На початку рядка виконані літери ÎË²²ÏÀ, на дея-
кій відстані – велика È, наприкінці – Ò, знищена літера, потім менші за
розмірами Î², далі велика Ò та лежача S-подібна S між двома вертикальними
рисками. Різні розміри літер в нижньому рядку надають йому схожості з грець-
ким письмом.

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

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2185 (табл. XLІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена тріщинами та

вибоїнами, слабо розчищена з-під олійної фарби ХІХ ст., прорізи закриті шпак-
лівкою. Втім, більшість складових вдається простежити. На початку рядка по-
мітна велика заголовна J, яку слід розглядати як скорочену форму особистого
імені автора, найвірогідніше J(an). Далі простежуються літери SORO, наступна
літера повністю закрита фарбою, далі читається А. Відповідно до структури по-
дібних написів цю частину слід розглядати як родове ім’я автора – Soro[k]a. На-
прикінці рядка збереглась дата 1641 (від першої цифри залишилась лише верхня
частина). Відтак, наявний текст виглядає наступним чином:
J(an) Soro[k]a. 1641.
Ян Сорока. 1641.

Датування. В тексті прямо зазначений час виконання – 1641 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2186 (табл. XLІV, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями та слабо роз-

чищений від фарби ХІХ ст., тому частина його складових не простежується:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Joann[es] Dupsk[y] [а](nno) D(omini) 1614.
Іоанн Дупський, року Божого 1614-го.

Датування. В тексті зазначений час виконання – 1614 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2187 (табл. XLV, 1)
Опубліковане Н.Нікітенко та В. Корнієнком [Нікітенко, Корнієнко 2010,

с. 95-97, рис. 3]
Складові напису пошкоджені дрібними вибоями, проте він впевнено чи-

тається як ім’я Àíà ‘Анна’. Особливості написання літер та однакова висота роз-
ташування записів № 2164 та № 2187 вказують, що обидва виконані однією
людиною, відмінності прорізів обумовлені застосуванням різних інструментів,
голки (для № 2164) та писала чи шпильки (для № 2187). Під час видряпування
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діагональної перемички í рука авторки зісковзнула, тому нижня частина діаго-
налі виявилась сильно піднятою.

Датування. Оскільки написи № 2164 та № 2187 виконані однією авто-
ркою, вірогідні хронологічні межі його появи окреслюються другою половиною
40-х рр. ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2188 (табл. XLV, 2)
На фресці прокреслена фігура, яка складається з відкритого донизу пів-

кола та кількох хаотично розташованих засічок.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах

другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2189 (табл. XLV, 3)
По тиньку прокреслена літера Ì.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до кінця XVI – кінця XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2190 (табл. XLV, 4)
На поверхні фрески прокреслений малюнок чотириконечного корсун-

ського хреста.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах

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

Графіті № 2191 (табл. XLV, 5)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена, проте в ці-

лому можемо простежити контури зображення коня: шия, спина, круп, хвіст та
задня нога. Вірогідно, малюнок залишився незавершеним.

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

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2192 (табл. XLV, 6)
На фресці прокреслений малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах

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

Графіті № 2193 (табл. XLVІ).
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена численними

дрібними вибоями. Втім, його контури простежуються доволі добре. Фронтально
зображено людину з великою головою, на обличчі позначені очі та ніс. На голові
бачимо конічний капелюх, що нагадує шолом. Руки випростані в сторони, на
лівій збереглось зображення пальців. Людина сидить на віслюку, переданому у
доволі схематичній манері, адже зображено лише голову та тулуб, ноги відсутні.
Те, що автор намалював саме віслюка, підтверджує супровідний напис, що скла-
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дається з літер ÈÀ – імітації крику тварини. Зокрема, схожий прийом застосував
інший автор опублікованого С. Висоцьким під № 95 малюнку з Михайлівського
приділа для ідентифікації корови, написавши над її головою вигук ìuu [Высоц-
кий 1966, с. 117].

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою найвірогід-
ніше датувати малюнок в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.; зважаючи на
можливе виконання малюнку та запису № 2208 одним автором, верхня хроно-
логічна межа може бути знижена до середини ХІ ст.

Категорія: сюжетні зображення.

Графіті № 2194 (табл. XLVІІ)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка слабо розчищена від олій-

ної фарби, однак його контури простежуються добре. Автор прагнув зобразити
коня, при цьому він відносно правильно окреслив контури тіла тварини, за ви-
нятком голови, яка вийшла надто видовженою.

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

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2195 (табл. XLVІІІ)
Праворуч від попереднього зображення у схожій манері виконаний ще

один малюнок коня, голова якого виглядає більш реалістично, а ось контури тіла
навпаки, відзначаються більшим ступенем схематичності. Втім, загальний вигляд
обох малюнків вказує на очевидне виконання одним автором.

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

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2196 (табл. XLІХ)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок кота, який сидить.
Датування. Оскільки верхня частина малюнка перекриває напис № 3,

виконаний у 1052 р., то за цим фактом та формою прорізів найвірогідніше окрес-
лити хронологічні межі появи графіті серединою ХІ – кінцем XVI ст.

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2197 (табл. L, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, прорізі його складо-

вих слабо розчищені від шпаклівки. Проте доволі чітко читаються великі літери
початку абетки: ÀÁÂÃÄ. З них остання незавершена, її нижня частина відсутня.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, á з високою
петлею, â, з переломом, причому верхня петля якої ширша більша за нижню,
найвірогідніше датувати графіті в межах останньої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2198 (табл. L, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, у верхньому рядку ідентифікуються літери ÂÚÒÎÅÑÅ. У нижньому про-
стежується лише літера Ð.

З розбивкою на слова текст верхнього рядку виглядає наступним чином:
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Âú òî åñå …
В те ось …

Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, å з язичком донизу, прямолінійної ð з округлою петлею найвіро-
гідніше датувати графіті початком ХІІ – першою чвертю ХІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2199 (табл. L, 3)
На фресці впевнено читається літера À.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2200 (табл. L, 4)
По тиньку прокреслена літера δ.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути окрес-

лений першої чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2201 (табл. L, 5)
На фресці простежується літера À, поставлена під дугове титло.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2202 (табл. LІ, 1)
Опубліковане Н. Нікітенко та В. Корнієнком [Нікітенко, Корнієнко 2011,

с. 93, рис. 4]
Напис виконаний доволі дрібними літерами, видряпані голкою прорізи

неглибокі, слабо розчищені від шпаклівки та пошкоджені дрібними тріщинами.
Тим не менше, всі складові підлягають впевненій ідентифікації. На початку рядка
простежується г-подібна ½ з довгим горизонтальним титлом над нею, в середній
частині знищеного вибоєм, далі Ô з дещо нахиленим праворуч прямим титлом,
пошкоджена тріщинами Ê з дуговим титлом над нею та Z, права верхня частина
якої знищена великим округлим обвалом тиньку, від титла збереглась лише не-
велика частина. Зважаючи на наявність титл, текст впевнено визначається як
запис року – SÔÊZ, тобто, 6527 (1019) р.

Датування. В тексті вказаний час виконання графіті – 1019 р.; палео-
графічні форми літер не суперечать датуванню другим десятиліттям ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2203 (табл. LІ, 2)
На фресці прокреслена фігура у вигляді відкритих доверху півкіл, з’єд-

наних вертикальними рисками.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2204 (табл. LІ, 3)
Тиньк щільно вкритий дрібними вибоями, внаслідок чого простежуються
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лише окремі складові трирядкового напису:

Через значні пошкодження текст відновити не вдається, лише у вер-
хньому рядку впевнено читається дата – ÊF ìàðò(à) ‘29 березня’.

Датування. За формою написання ІС-подібної ê, криволінійної ð з ок-
руглою петлею та ü з направленою кутом вперед петлею та покриттям графіті
датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.; зважаючи на те, що № 2204
розташований під записом 1052 р., а почерк та форма скорочення назви місяця то-
тожні в обох написах, найвірогідніше віднести час появи графіті до середини ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2205 (табл. LII, 1)
На поверхні стіни прокреслена фігура, що складається з хвилястих ліній.

Певної системи простежити не вдається, лише у верхній частині можемо виді-
лити малюнок чотириконечного хреста в колі.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця ХVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2206 (табл. LII, 2)
На поверхні стіни прокреслена невелика літера Ï.
Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до про-

міжку часу від другої чверті ХІ до кінця ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2207 (табл. LII, 3)
На фресці простежуються дві літери Ò.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2208 (табл. LII, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений:

Перед початком рядка помітні фрагменти недописаної ¼: в процесі її видря-
пування тиньк викришився, тож автор почав креслити її вдруге праворуч. За конту-
рами третя та четверта літери впевнено реконструюються як à та ë. З розбивкою на
слова та відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ëàzàðú /¼/¼[àë]ú.
Лазар писав.

Добре збережена літера à верхнього рядка (четверта в слові) тотожна лі-
терам супровідного напису на малюнку № 2193, тож цілком вірогідно, що обидва
графіті виконані одним автором – Лазарем.
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Датування. Закінчення обох рядків напису пошкодив автор запису про
поховання Ярослава, що датується 20-м лютого 1054 р., тож графіті варто дату-
вати в межах другої чверті – середини ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2209 (табл. LIІI, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, місцями сильно затерта або ж закрита шматками олійної фарби ХІХ ст.
Втім, незважаючи на це, складові цілком підлягають впевненій ідентифікації:

Перше слово зсунуте ліворуч, оскільки автор прагнув оминути глаго-
личну літеру напису № 8а.

Верхній рядок містить слово êàíîíîñ, яке варто розглядати як вико-
нану слов’янином спробу написати грецьке κανών ‘êàíîí’, адже це слово не
потребує закінчення –ος. Наступні два рядки нагадують „аненайку”. Відтак
перше слово найвірогідніше тлумачити в значенні „пісня”, адже κανών вжи-
вається для позначення поєднання кількох священних пісень в один чіткий
склад [Дьяченко 2006, с. 245].

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, або ж плас-
ким верхом та покриттям, з опуклою петлею найвірогідніше датувати графіті в
межах середини ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: написи музичного змісту.

Графіті № 2210 (табл. LIІI, 2)
На фресці прокреслені сім вертикальних засічок.
Датування. Прорізи графіті не розчищені від шпаклівки, тож час його

появи має бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХVІІ ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2211 (табл. LIV, 1)
По фресковому тиньку прокреслена фігура, яка складається з двох пара-

лельних горизонтальних ліній внизу та відкритих донизу двох півкіл зверху.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті

має бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХVІІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2212 (табл. LIV, 2)
На фресці у стовпчик прокреслені десять горизонтальних засічок.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

другою чвертю ХІ – кінцем ХVІ ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2213 (табл. LV, LVI)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 645-647].
Дослідниця розглядала напис як два самостійні тексти, однак ретельне

вивчення форми прорізів вказує на виконання всіх складових одним автором.
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Окрім того, між публікацією та оригіналом спостерігається робіжності:
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1) замість відчитаних О. Євдокімовою трьох пошкоджених рядків чітко
простежуються три поставлені під горизонтальні титла літери ipd;

2) рядок починається хрестиком, помилково прийнятим дослідницею за i;
3) за зображенням хреста чітко читається буквосполучення oso;
4) наступні літери слід ідентифікувати як umaj;
5) на фресці добре простежується s;
6) на поверхні стіни добре читаються літери oio;
7) жодних слідів i між m та лігатурою ai не простежується;
8) вказана дослідницею n наприкінці рядка відсутня;
9) на початку рядка впевнено визначаються літери osn з надрядковою o,

невелика подряпина в нижній частині якої робить її схожою на ä;
10) незважаючи на пошкодження тиньку, на фресці помітні літери ontonh;
11) замість i слід читати h;
12) наприкінці рядка тиньк сильно пошкоджений подряпинами, тож впев-

нена ідентифікація літер тут унеможливлена;
13) дослідниця вказала на початку рядка втрачені літери; насправді їх тут

не було з самого початку, він починався з m;
14) літера пошкоджена вибоєм;
15) жодних слідів t не простежується;
16) на місці вказаних О. Євдокімової літер hm простежуються тільки дві

вертикальні засічки;
17) зазначена дослідницею як n літера більше нагадує u або o з пошкод-

женою верхньою частиною;
18) прийняті за надрядкові mou є фрагментами попереднього рядка;
19) початок рядка пошкоджений, простежуються фрагменти двох літер;
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20) незважаючи на пошкодження , на поверхні стіни помітні літери uios;
21) між n та m знаходилась ще одна літера, знищена вибоєм;
22) наприкінці рядка доволі впевнено ідентифікуються літери omai;
23) рядок починається з літер ek;
24) замість відчитаної дослідницею p на фресці простежується буквос-

получення ut;
25) на місці вказаних під час публікації літер aseo знаходяться oek;
26) замість зазначених О. Євдокімовою літер uios..p..c на поверхні стіни

читається буквосполучення ios, за ними тиньк пошкоджений, далі помітна o;
27) рядок починається доволі добре видимим хрестиком з дещо скоше-

ною перекладиною;
28) після a одразу виконана t, жодних слідів u між ними немає;
29) за t помітний знак, схожий на w з дуже довгою середньою частиною

або, більш вірогідно, на лігатуру ta;
30) на фресці простежуються лігатура ne та n за ними;
31) передостання літера рядка має вигляд z, знак перед нею нерозбірливий;
32) на місці вказаних як втрачені літер тиньк рівний;
33) літеру слід ідентифікувати, незважаючи на пошкодження, як a, а не u;
34) на фресці чітко простежується o та q над нею; останню О. Євдокімова

вказала на прорисовці;
35) замість вказаного складу pa на фресці простежується велика літера

o в формі квадрату;
36) за u помітний фрагмент ще однієї літери;
37) в місці вказаних дослідницею як втрачені літер тиньк рівний, тож

прорізів тут не було з самого початку;
38) замість вказаної p слід читати t;
39) незважаючи на пошкодження, на поверхні стіни чітко читаються лі-

тери oeoros;
40) слідів h не простежується;
41) вказані О. Євдокімовою літери приналежні іншому напису (№ 2209);
42) жодних слідів літер в цьому місці не виявлено;
43) n в оригіналі відсутня;
44) замість n на фресці простежується буквосполучення oi;
45) літера пошкоджена, за своїм виглядом вона скидається на дзеркальну

l, тож ми не можемо впевнено її визначати саме як a;
46) жодних слідів i немає;
47) слідів втрачених літер перед t не помітно;
48) замість w на фресці чітко простежується склад os;
49) жодних слідів t на фресці не простежується;
50) втрачених літер в цьому місці немає;
51) замість літер ifu на поверхні стіни помітне буквосполучення openi;

втім, остання літера ідентифікується не зовсім впевнено;
52) зазначеної дослідницею n не простежується;
53) збереженість вказаних рядків не настільки погана, простежується на-

багато більше літер, аніж вказано О. Євдокімовою;
54) в місці вказаних літер lhn простежуються абсолютно інші знаки;
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55) в рядку літера q відсутня.
Зважаючи на наведені вище зауваження наявний на стіні текст виглядає

наступним чином:

Отже, графіті складається з трьох частин. Перша містить три поставлені
під титла літера, значення яких наразі встановити складно. Дві інші частини тек-
сту відділені хрестиками на початку кожної.

Більш впевнено відчитується перша частина напису:
Oso(n) luma(j) se(i)on olon oiomai odon son tÕn … ei … K(uri)e … uioj

auton[o]meomai ek (a)uton o ekousioj … paqoj dhiwj katadexamenoj.
”Oson lаmaj se…on Уlon oŠomai РdÒn sÕn tÕn … e… … KÚrie … uƒÒj aÙtonomšoma… ˜k

oÚton o ˜kousioj … p£qoj dh…wj katadex£menoj.
Скільки бід, що потрясають світ, відати шляху твоєму … якщо … Господи, Син
керуючись власними законами саме він добровільно … страждання смертельні
який прийняв.

В другій частині через значні пошкодженні вдається відчитати лише ок-
ремі слова. На початку першого рядка це вигук attata(i) ‘¢tt©ta‹, ах’, в середині
четвертого – слово Q(eoto)ke ‘QeotÒke, Богородица’.

Датування. О. Євдокімова окреслювала верхню хронологічну межу 1054 р.
на підставі того, що закінчення нижніх рядків пошкоджене написом № 8; однак
це спостереження не підтвердилось, тож за типологічним методом час появи гра-
фіті окреслюється другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: цитати та посилання на твори книжної писемності.

І.9. Фреска з образом св. Миколая

Знаходиться в арці-переході між другими з заходу компартиментами
центральної нави та приділа св. Іоакима та Анни на західній грані західної ло-
патки другого від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Образ впев-
нено ідентифікується завдяки іконографії. Втім, Н. Герасименко, А. Захарова та
В. Сарабьянов зазначають, що така атрибуція вважається загальноприйнятою,
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хоча для цього немає абсолютно ніяких точних даних, окрім зовнішнього вигляду
святого [Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2009, с. 235]. Однак сучасні до-
слідження дозволили виявити низку графіті, автори яких звертаються до свя-
того Миколая: № 64, № 2214, № 2231 та № 2284. Тож маємо ті самі необхідні
„точні дані” для визначення образу. Поверхня стародавнього тиньку в багатьох
місцях пошкоджена дрібними вибоями, затерта, слабо розчищена від олійної
фарби, біля ребер лопатки та в нижній частині фреска втрачена. Під час до-
сліджень С. Висоцького були опубліковані сім графіті, що тут знаходяться, №№
17, 18, 19, 24, 64, 264, 277; загальна ж їх кількість – вісімдесят один, які, окрім
зазначених вище, мають порядкові номери від 2214-го по 2287-й, в тому числі №
2285а (табл. ІІ, 2). Написи №№ 2217, 2235, 2241-2244, 2249, 2257, 2267, 2283-
2284, 2286-2287 досліджувались спільно з Д. Гордієнком.

Графіті № 17 (табл. LVІІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 55-56, табл. ХХІ, 1; ХХІІ, 1].
Збереженість напису добра, його складові впевнено читаються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ìàòhè j(à)ëú.
Матвій писав.

Датування. С. Висоцький відніс напис до ХІІ ст., хоча в коментарі за-
значає, що форма літер дозволяє датувати його ХІ ст. Форми написання à з плас-
ким верхом та видовженою спинкою, ë з покриттям вказують на другу чверть ХІ –
кінець ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 18 (табл. LVІІ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1962; 1966, с. 56-57, табл. ХХІІІ;

ХХІV], прочитання коригував Б. Рибаков [Рыбаков 1964, с. 23, табл. ХХІІІ, рис. 1-
2; щоправда наведений Б. Рибаковим текст двох нижніх рядків кардинально відріз-
няється від опублікованої прорисовки; на нашу думку, в цьому випадку ми маємо
справу з друкарською помилкою, а не з неправильним прочитанням тексту]. В ці-
лому запропоновані варіанти прочитання відповідають оригіналові (лише Б. Риба-
ков помилково вказав написання останніх літер четвертого рядка у вигляді
лігатури), адже напис зберігся добре, всі його складові впевнено читаються:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
£(à)ëú Ñòàâúðú Ãîðîä#òèíè÷ü.
Писав Ставр Городятинич.
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Датування. Завдяки згадуваній в написі історичній особі С. Висоцький
та Б. Рибаков відносили час появи напису до 1118 р.; палеографія складових гра-
фіті не суперечить його датуванню першою чвертю ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 19 (табл. LVІІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1962; 1966, с. 56-57, табл. ХХІІІ;

ХХІV], прочитання коригував Б. Рибаков [Рыбаков 1964, с. 23, табл. ХХІІІ, рис.
1-2]. Суттєвих розбіжностей між опублікованими дослідниками варіантами про-
читання напису та оригіналом не виявлено, хоча закінчення четвертого та п’ятий
рядок відчитані не були. Дослідження оригіналу дозволило встановити їх наяв-
ність, складові не розчищені від пізнішої олійної фарби, тому і були пропущені
С. Висоцьким та Б. Рибаковим. В цілому збереженість напису добра, всі його
складові впевнено ідентифікуються:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáó ñâîåìó Ñòàâúðîâè íåäîñòîèíîìó ðàáó òâîåì@.
Господи, поможи рабу своєму Ставрові, недостойному рабу твоєму.

Датування. Як і попереднє, на підставі згаданої в тексті історичної особи
графіті слід датувати в межах першої чверті ХІІ ст., ймовірно, 1118 р.; форми на-
писання літер не суперечать такому датуванню.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 24 (табл. LVІХ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 60, табл. ХХV, 2; ХХVI, 2],

прочитання коригував А. Залізняк [Зализняк 2004, с. 281-282]:
С. Висоцький        ìèõàëüó1áîãû2èàãðhõ[îì]3 | áîãàòûè¼ëú4[ãè]5ïîìî | zèåìú

А. Залізняк ìèõàëüq1áîãú2èàãðhõ[û]3 | áîãàòûè¼ëú4ãè5ïîìî | zèåìú
1) в оригіналі напису чітко простежується диграф q;
2) в тексті впевнено читається ú;
3) вивчення оригіналу запису дозволило встановити, що в цьому місці

збереглась літера û; тиньк слабо розчищений від пізнішої олійної фарби, тому її
контури ледь простежуються;

4) над літерами ¼ëú титла немає;
5) літери ãè, хоча і пошкоджені вибоєм, фрагментарно збереглись, тож

мають подаватись як присутні, а не втрачені.
Зважаючи на наведені вище зауваження, наявний на стіні текст може бути

представлений наступним чином:
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З розбивкою на слова:
Ìèõàëü qáîãúè à ãðhõû áîãàòûè ¼(à)ëú. Ã(îñïîä)è ïîìîzè åìú.
Михаль убогий, а гріхами багатий, писав. Господи, поможи йому.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІ ст., хоча відмічав
певну архаїчність форм літер, притаманну ХІ ст. За формою написання вертикаль-
ної z з переломом, прямолінійної ð з округлою петлею, q зі зменшеним î, û „мо-
лоточком” графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 64 (табл. LVІХ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 103-104, табл. ХХV, 2;

ХХVI, 2]. Між запропонованим прочитанням та оригіналом напису спостеріга-
ються певні розбіжності:

1ñâ#òûåíè[êîë]à ñïà[ñè]2 | ì#ãðhøí3[èê]àïàâó4

1) перед початком помітна ще одна літера, вона нагадує á з виступом зверху
або î з верхньою засічкою; за контекстом останній варіант більш вірогідний;

2) наприкінці першого рядка з двох показаних як втрачені літер ñè перша
фрагментарно збереглась;

3) вказана С. Висоцьким літера í в оригіналі відсутня;
4) наприкінці нижнього рядка замість літер àïàâó чітко читаються літери

üíàãî; тиньк в цьому місці не зовсім вдало розчищений від пізніших нашарувань,
внаслідок чого літери отримали додаткові штрихи через вибої та подряпини.

Відтак, зважаючи на наведені вище зауваження, наявний на стіні текст
може бути представлений наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Î ñâ#òûå Íè[êîë]à ñïàñ[è] ì# ãðhøüíàãî.
О святий Нікола, спаси мене грішного.

Доволі цікаво, що над словами ñâ#òûå та ñïàñ[è] автор прокреслив довгі
горизонтальні титла, хоча слова не скорочував.

Датування. С. Висоцький відніс час появи напису до ХІІІ – XIV ст.
Форми написання å з відворотом вліво, ï з виступом зверху, прямолінійної ð з
петлею кутом вгору та û без перемички дозволяють датувати графіті кінцем ХІ –
кінцем ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 264 (табл. LХ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 122, табл. СХLV, 1].
На фресці подвійними лініями прокреслений чотириконечний хрест з кін-

цями, що розширюються. Вершина щогли та кінці перекладини прикрашені від-
ростками у вигляді риски з петлею. Основа щогли спирається на фігуру, що має
вигляд високої трапеції. Від перехрестя на чотири боки розходяться довгі лінії.

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

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 277 (табл. LХ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 124, табл. СLІІ, 1].
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений дрібними вибоями,

проте в цілому можемо простежити контури профілю людського обличчя.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах другої

чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 2214 (табл. LХІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численними

вибоями, місцями слабо розчищена від олійної фарби, другий рядок затертий:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Î àãèîñ [Íè]êîëà ïðîñòè zà ãðåõîìà.
Святий Нікола, прости за гріхи.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, Ú-подібної
нахиленої ліворуч z, ï з виступом зверху, прямолінійної ð з петлею кутом вгору
графіті датується в межах другої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2215 (табл. LХІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, слабо розчищений від

олійної фарби ХІХ ст., внаслідок чого у двох збережених рядках слабо просте-
жуються тільки окремі його складові:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
… [ã]ðåøü[í]àìó Åìå[ëè"íó].
… грішному Ємеліяну.

Датування. За формою написання ó з перемичкою найвірогідніше да-
тувати графіті в межах середини ХІІ – кінця XV ст.; при цьому більш вірогідною
нижньою хронологічною межею є остання чверть ХІІІ ст. відповідно до типо-
вості поширення такої форми літери.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2216 (табл. LХІ, 3)
Поверхня стіни сильно пошкоджена, простежуються лише фрагменти пе-

тель літер та, відносно впевнено, S в середині рядка.
Датування. За формою написання S-подібної ¾ найвірогідніше датувати

графіті в межах початку ХІІІ – кінця XІV ст.
Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2217 (табл. LХІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена, внас-

лідок чого простежуються лише окремі складові:

Через значні втрати реконструювати текст не виявляється за можливе.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

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

Графіті № 2218 (табл. LХІІ, 2)
Початок та закінчення напису не збереглись через пошкодження старо-

давнього тиньку:

З розбивкою на слова та реконструкцією втрачених фрагментів текст
може бути представлений наступним чином:
[Ïðî]ñòè ïðî[ñòè].
Прости, прости.

Датування. За формою написання ï з виступом зверху та прямолінійної
ð з округлою петлею графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2219 (табл. LХІІ, 3)
На фресці простежується літера Ë. Тиньк навколо неї пошкоджений та

слабо розчищений від олійної фарби ХІХ ст. Це дає підстави припустити, що
вона є складовою якогось тексту, а не окремим знаком.

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

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2220 (табл. LХІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, місцями затертий та

слабо розчищений від олійної фарби. Відтак, на фресці простежуються п’ять лі-
тери Í та ÊÈÒÀ. Зважаючи на відстань між першою та другою видимими літе-
рами, між ними могла знаходитись тільки літера ². Текст реконструюється як
запис імені Í[i]êèòà ‘Никита’.

Датування. За формою написання à з округлою петлею та видовженою
спинкою, ІС-подібної ê та ò без засічок графіті найвірогідніше датувати в межах
другої чверті ХІ – початку XІІI ст.; зважаючи на типовість поширення таких па-
леографічних ознак нижня хронологічна межа може бути окреслена другою
чвертю ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 2221 (табл. LХІІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоєм, проте в цілому

можемо встановити, що на фресці схематично виконана літера ^ з горизонталь-
ним титлом над нею.

Датування. За формою написання витягнутої ^ з гострими кутами гра-
фіті датується в межах початку ХІІІ – кінця XV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2222 (табл. LХІІІ, 3).
На фресці прокреслений схематичний малюнок кисті руки в жесті бла-

гословення з випростаним вказівним та підігнутим великим пальцями.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою

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

Графіті № 2223 (табл. LХІІІ, 4)
На фресці прокреслене схематичне зображення кисті руки в жесті бла-

гословення з випростаним вказівним та підігнутим великим пальцями.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 2224 (табл. LХІІІ, 5)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-

гої чверті ХІ – кінця XVI ст.; оскільки малюнок пошкодив запис № 2220, його
вірогідна нижня хронологічна межа може бути окреслена другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2225 (табл. LХІV)
Тиньк в місці розташування малюнку пошкоджений дрібними вибоями,

особливо постраждала його нижня права частина. Тим не менше, за збереженими
складовими можемо встановити, що автор намалював кота, причому доволі де-
тально проробив зображення голови тварини, а тіло передав більш схематично.
Звертають на себе увагу кілька заокруглених ліній на хвості тварини: складається
враження, що перед нами фрагменти якогось напису. Проте більш вірогідно, що
так автор намагався передати пухнастість хвоста тварини. На шиї можемо бачити
кілька ламаних ліній, що, можливо. мають на меті передати смугастість кота.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: зооморфні зображення.

Графіті № 2226 (табл. LХV, 1)
Стародавній тиньк в місці розташування напису пошкоджений, просте-

жуються лише окремі фрагментарно збережені його складові: ÃÈÏÎÌÎ²À.
З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст

може бути представлений наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìî(zè) ²à(êîâó).
Господи, поможи Якову.
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Датування. За структурою формули графіті датується в межах другої
чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2227 (табл. LХV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, з поміж ви-

димих семи його складових впевнено ідентифікуються лише друга-четверта лі-
тери ËÚZ.

Датування. За формою написання ú з округлою відкритою петлею гра-
фіті датується кінцем ХІ – серединою XІI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2228 (табл. LХV, 3)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

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

Графіті № 2229 (табл. LХVІ, 1)
Стародавній тиньк значно пошкоджений вибоями, проте в цілому прак-

тично всі складові напису ідентифікуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ïîì#(íè) Ã(îñïî)[ä]è.
Пом’яни, Господи.

Датування. За формою написання è з нахиленою перемичкою та формою
прорізів час появи графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІV –
кінця ХVІ ст.; за структурою формули графіті найвірогідніше датувати ХVІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2230 (табл. LХVІ, 2)
Малюнок пошкоджений, однак можемо встановити, що тут прокреслено

кисть руки в жесті благословення з випростаними вказівним та середнім паль-
цями, зігнутими безіменним та мізинцем, притиснутими до великого.

Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в
межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

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

Графіті № 2231 (табл. LХVІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису вкритий вибоями та тріщинами, внас-

лідок чого частина його складових не простежується:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
È ñ(â#)òèè Í[èêî]ëà.
Він – святий Нікола.
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Датування. За формою написання à та ë з покриттям графіті датується
в межах другої чверті ХІ – початку ХІV ст.; при цьому більш вірогідною вер-
хньою хронологічною межею є кінець ХІІ ст. відповідно до типовості поширення
такої форми à.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2232 (табл. LХVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте на

фресці чітко читається слово àìåíü ‘амінь’.
Датування. За формою написання í з верхньою засічкою та ü з відкри-

тою округлою петлею графіті датується в межах кінця ХІ – середини ХІІ ст.
Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 2233 (табл. LХVІІ, 2)
На фресці прокреслений малюнок, що складається з трьох горизонтально

розташованих нерівних ліній, які утворюють близьку до овалу фігуру. На правій
її стороні прокреслена висока лінія, що заокруглюється всередину. На лівій ба-
чимо невеликий гострий виступ, утворений двома вертикальними лініями, з’єд-
наними верхніми кінцями. В цілому малюнок може бути інтерпретований як
зображення човна, схожі малюнки зустрічались серед епіграфічних пам’яток,
зокрема, серед графіті на східних монетах [див., напр.: Добровольский, Дубов,
Кузьменко 1991, с. 30, 115-116].

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою
чвертю ХІ – кінцем ХVІ ст.

Категорія: предмети релігійного вжитку та артефакти.

Графіті № 2234 (табл. LХVІІ, 3)
Стародавній тиньк в місці розташування напису пошкоджений, у вер-

хньому рядку помітні тільки неясні фрагменти літер. Нижче чітко простежу-
ються літери ÄÐÓ.

Датування. За формою написання А-подібної ä, прямолінійної ð з пет-
лею кутом вгору та виступом зверху графіті датується кінцем ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2235 (табл. LХVІІ, 4)
Незважаючи на суттєві пошкодження стародавнього фрескового тиньку,

можемо простежити Ê та фрагменти літер ÅÂÎ, що є початком незавершеного
напису K(uri)[e bo]{hqh} ‘KÚrie bo»qei, Господи, поможи’.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2236 (табл. LХVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису вкрита численними ви-

боями та затерта, внаслідок цього ідентифікується лише незначна частина його
складових. На початку рядка простежується літера д (ä). Наступна збереглась
фрагментарно, однак за збереженими фрагментами може бути реконструйована
як д (ä). Наступні п’ять літер збереглись доволі добре, вони читаються як
àÈÈðà (àèèðà). Наступна літера пошкоджена, вона нагадує латинську z або лі-
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теру к (ê) хорватської глаголиці [Katicic, Novak 1988, s. 28-29, 35; Horvat 2006,
s. 230]. Далі чітко читаються глаголична літера á (á) та кирилична літера è. Ос-
тання видима літера пошкоджена, від неї збереглась частина вертикального еле-
менту з заокругленням вправо, що дозволяє найвірогідніше визначити її як н (í).
Реконструювати текст наразі складно.

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

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2237 (табл. LХVІІІ, 2)
Фресковий тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними

вибоями, проте в цілому виконані в один рядок його складові відносно впевнено
ідентифікуються. На початку простежуються літери ÏÑÈÎF, далі помітні не-
ясні фрагменти ще одної літери, вірогідно È, потім читаються ÍÄ, з’єднані го-
ризонтальною перемичкою (можливо, лігатура ÍÈÄ), наступна літера пошкоджена,
за обрисами нагадує Z, наприкінці рядка виконана Ï.

Датування. За формою написання А-подібної ä графіті може бути дато-
ване в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2238 (табл. LХVІІІ, 3)
На фресці простежуються поставлені під горизонтальне титло літери ÊÅ:

традиційне скорочення слова-звернення K(uri)e ‘KÚrie, Господи’.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2239 (табл. LХVІІІ, 4)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою

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

Графіті № 2240 (табл. LХVІІІ, 5)
На фресці простежується зображення простого чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2241 (табл. LХІХ, 1)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 630].
Між опублікованим варіантом прочитання та оригіналом напису спосте-

рігаються певні відмінності:
..…… 1kon..a....2 | k3eboh4qh4 | ne5p..6t7on

1) на початку верхнього рядка О. Євдокімова вказує на наявність пошкод-
жених літери, проте вигляд фрескового тиньку вказує, що напис починався з лі-
тери k, причому її щогла частково пошкоджена високою вертикальною
тріщиною, яка опускається до середнього рядка;

2) нижня частина поданої як a літери пошкоджена вибоєм, а її збережена
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верхня частина радше нагадує літери o цього ж напису; загалом мусимо конста-
тувати, що верхній рядок складався лише з п’яти знаків;

3) слідів вказаної дослідницею літери k простежити не вдається;
4) замість вказаних О. Євдокімовою h досить чітко простежуються i;
5) в місці позначених дослідницею написаних з інверсією літер ne на

фресці простежується кілька знаків, які можуть бути прочитані як монограма
слова Doulon ‘рабу’;

6) О. Євдокімова наводить лише одну літеру p, однак на фресці чітко про-
стежується склад to;

7) дослідниця читає в цьому місці t, проте у верхній частині тиньк по-
шкоджений, а нахил нижньої збереженої частини літери дозволяє реконструю-
вати її як s.

Відтак, з розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів
текст виглядає наступним чином:
Kono[n] e(k)boiqi doulon to[n] son.
KÒnwn ekbo»qei doÚlon tÕn sÕn.
Конону, поможи рабу своєму.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2242 (табл. LХІХ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена. На початку

рядка простежуються літери ÊÅÂ та закреслена кількома лініями F, наприкінці
рядка – Í. З відновленням втрачених фрагментів початок напису може бути ре-
конструйований як фраза K(uri)e b[oh]q[h] ‘KÚrie bo»qei, Господи, поможи’.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2243 (табл. LХХ, 1)
Опубліковане О.Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 630-631].
Між публікацією та оригіналом спостерігається лише дві розбіжності:

дев’ята літера від кінця визначається як e а не як i, а передостання – як o а не u.
Відтак, наявний на стіні текст виглядає наступним чином:

За винятком останніх десяти літер прочитання тексту не викликає сум-
нівів, з розбивкою на слова він виглядає так:
K(uri)e bohqh ton son doulon Georghnon ton amartolon.
KÚrie bo»qei tÕn sÕn doÚlon Geèrgion tÕn ¡martwlÒn.
Господи, поможи рабу своєму Георгію грішнику.

Останні десять літер, на нашу думку, можуть розглядатись як спроба ав-
тора передати фразу KÚrie ˜kbo»qein, в якій дієслово в інфінітиві вжито у функції
імператива. Принаймні, подібну форму молитви продемонстрував автор напису
№ 2349. В нашому ж випадку автор додав закінчення on, вочевидь, помилково
узгоджуючи це слово з ¡martwlÒn. Не виключено, що речення писалось зі слуху.
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Загалом, подібні помилки дозволяють припустити не грецьке, а місцеве, слов’ян-
ське походження автора запису.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2244 (табл. LХХ, 2)
Опубліковане О.Євдокімовою [Евдокимова 2008б, с. 486].
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, його складові

в середній частині закреслені кількома лініями.
Між опублікованим варіантом прочитання та оригіналом спостеріга-

ються певні розбіжності:
kebohqh1topole2 sun3mart…kn.ta4 doulosouklhmh

1) на фресці чітко читається літера h;
2) замість e літеру слід ідентифікувати як a;
3) в місці вказаної дослідницею n простежується a;
4) незважаючи на пошкодження, на фресці визначаються літери hsanti.
Зважаючи на наведені зауваження текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова текст:
K(uri)e bohqi to po(l)la su amarthsanti doulo(n) sou Klhmh.
KÚrie bo»qei tù poll¦ su ¡mart»santi doÚlJ sou Kl»mV.
Господи, поможи багато грішившому рабу твоєму Климу.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2245 (табл. LХХІ)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений вибоями, місцями

сильно затертий. Однак на фресці доволі добре простежуються контури погруд-
ного зображення людини, яка в правій руці тримає хрест. Довкола голови збе-
реглась лінія німба, а над лівим плечем – фрагменти літер, вірогідно,
супровідного напису. У верхньому рядку читаються літери Ñ, та, на деякій від-
стані, Ò. В середньому зберігся перший склад ËÅ. В нижньому бачимо літеру
Ê. Наявні літери дозволяють реконструювати супровідний напис наступним
чином: ñ(â#)ò(ú) Ëå(â)ê(ú) ‘святий Левкій’.

Датування. За формою написання нахиленої ліворуч å з довгим язичком
та ІС-подібної розімкненої ê графіті датується в межах другої чверті ХІ – сере-
дини ХІІІ ст.

Категорія: зображення святих.

Графіті № 2246 (табл. LХХІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена ви-

боями та тріщинами, місцями значно затерта, що обумовило фрагментарну збе-
реженість його складових. На початку верхнього рядка простежується коло, за
ним – літери ÃÈ під горизонтальним титлом, а наприкінці рядка – Ì. На початку
другого рядка ідентифікуються літери ÃÈ. Через значні пошкодження рекон-
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струкція тексту ускладнена, можемо відновити лише двічі вживане слово
Ã(îñïîä)è ‘Господи’.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою час
появи графіті може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2247 (табл. LХХІІ, 2)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2248 (табл. LХХІІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку, на поверхні стіни доволі чітко чи-

тається ім’я в називному відмінку Áë#òà ‘Блята’.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та á з відкри-

тою петлею графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2249 (табл. LХХІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, проте його складові

простежуються відносно чітко:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
… [b]ohqi to[n] dulon sou.
… bo»qei tÕn doаlon sou.
… поможи рабу своєму.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2250 (табл. LХХІІІ, 2)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване другою

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

Графіті № 2251 (табл. LХХІІІ, 3)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

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

Графіті № 2252 (табл. LХХІІІ, 4)
На поверхні стіни простежуються літери Í@.
Датування. За формою написання полого @ графіті датується другою

чвертю ХІ – першою третиною ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2253 (табл. LХХІV, 1)
На фресці досить реалістично прокреслена голова людини в профіль.
Датування. Оскільки зображення пошкоджене написом № 2252, що да-

тується другою чвертю ХІ – першою третиною ХІІІ ст., хронологічні рамки появи
графіті окреслюються цим же проміжком часу.

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

Графіті № 2254 (табл. LХХІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування дворядкового напису сильно по-

шкоджена, з-поміж його складових впевнено ідентифікуються кілька літер. У
верхньому рядку можемо визначити À, Î, на деякій відстані – ÊÎ, можливо Ë,
Î, вірогідно Ð та F. В нижньому можна впевнено прочитати лише літеру Ê.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та прямолі-
нійної ð з округлою петлею найвірогідніше датувати графіті другою чвертю ХІ –
кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2255 (табл. LХХV, 1)
На фресці прокреслені літери ÌÅ, третя може бути ідентифікована як

Y або, більш вірогідно, Ö зі зміщеним хвостом. Найімовірніше реконструювати
текст як незвершене слово ìå(ñ#)ö{à} ‘місяця’.

Датування. За формою написання нахиленої ліворуч å з довгим язичком
та ö зі зміщеним хвостом графіті може бути датоване в межах останньої третини
ХІІ – середини XV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2256 (табл. LХХV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, до того ж його

складові навмисно закреслені кількома горизонтальними лініями, по ньому про-
креслений напис № 2255. У верхньому рядку не зовсім впевнено можуть бути
ідентифіковані літери ou. У нижньому рядку три перші знаки найвірогідніше
також розглядати як займенник sou ‘твого’. Дві наступні літери – як w та &.

Датування. Зважаючи на час побутування грекомовних записів Софії
Київської хронологічні рамки появи графіті можуть бути окреслені другою
чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2257 (табл. LХХV, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, тому частина його

складових не підлягає впевненій ідентифікації:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Doul[oj] ker(i)a[koj] eucoumhn.
Doаl[oj] k[u]r[i]a[kÒj] eÙcÒmhn.
Раб Господній, молився.
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Допущені автором помилки в написанні дозволяють з великою долею ві-
рогідності припустити, що він був русичем.

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

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2258 (табл. LХХV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка сильно пошкоджена та

затерта, проте за наявними залишками його можна реконструювати як зобра-
ження розкритої долоні руки.

Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в
межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

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

Графіті № 2259 (табл. LХХVІ, 1)
Тиньк в місці розташування малюнка сильно затертий, проте можемо

встановити, що тут була прокреслена кисть руки в жесті благословення з випрос-
таними вперед вказівним та середнім пальцями, які, власне, і збереглися.

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

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

Графіті № 2260 (табл. LХХVІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоєм, про-

стежуються літери È з горизонтальним титлом над нею та ÏÎ. Вочевидь, перед
нами незавершена формула [Ã](îñïîä)è ïî{ìîzè} ‘Господи, поможи’.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою та
структурою формули найвірогідніше датувати графіті другою чвертю ХІ – кінцем
ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2261 (табл. LХХVІ, 3)
Малюнок пошкоджений вибоєм, проте за збереженими частинами мо-

жемо встановити, що тут був прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в

межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2262 (табл. LХХVІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Êqï#òà [¼](àë)ú.
Куп’ята писав.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, ò без біч-
них засічок та q зі зменшеними î графіті найвірогідніше датувати в межах другої
чверті – кінця ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 2263 (табл. LХХVІІ, 1)
На фресці прокреслена фігура з двох овалів, яка може бути інтерпрето-

вана як малюнок човна. В цілому він подібний до № 2233.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю ХІ –

кінцем ХVІ ст.
Категорія: предмети релігійного вжитку та артефакти.

Графіті № 2264 (табл. LХХVІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоєм. Чітко

простежуються лише літери ÃÈ під довгим горизонтальними титлом та ліва час-
тина Ï, та, на деякій відстані, вірогідна Ì. 

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ï[î]ì{îzè}.
Господи, поможи.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою, а
також за структурою формули графіті найвірогідніше датувати в межах другої
чверті ХІ – кінця ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2265 (табл. LХХVІІ, 3)
Збереженість напису дуже добра, всі його складові впевнено читаються

як ім’я Èâàíú ‘Іван’.
Датування. За формою написання â, верхня петля якої більша за нижню,

графіті датується в межах другої чверті ХІ – середини ХІІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2266 (табл. LХХVІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоєм, проте

вдається встановити, що тут був прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до дру-

гої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2267 (табл. LХХVІІІ, 1)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 632].
Його збереженість добра, всі складові впевнено читаються:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
K(uri)e bohqi ton doulon.
KÚrie bo»qei tÕn doаlon.
Господи, поможи рабу.

Датування. За аналогією з іншими грекомовними написами Софії Київ-
ської графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2268 (табл. LХХVІІІ, 2)
На фресці прокреслена літера Â.
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Датування. За формою написання â з нижньою петлею кутом вперед
графіті найвірогідніше датувати другою чвертю ХІ – серединою ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2269 (табл. LХХVІІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олійної

фарби, однак можемо встановити, що він містив дві літери ÂÈ.
Датування. За формою написання â з нижньою петлею кутом вперед

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

Графіті № 2270 (табл. LХХVІІІ, 4)
На фресці прокреслені літери ÁÛ.
Датування. За формою написання á з високою петлею та û „молоточ-

ком” з високою перемичкою графіті датується в межах кінця ХІІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2271 (табл. LХХІХ, 1)
По фресковому тиньку прокреслена літера Ã.
Датування. За формою прорізів графіті найвірогідніше датувати в межах

другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2272 (табл. LХХІХ, 2)
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 № 2273 (табл. LХХІХ, 3)
На поверхні стіни простежується літера Â.
Датування. За формою написання â з переломом при щоглі графіті най-

вірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – першої чверті ХІV ст.; при цьому
більш вірогідною верхньою хронологічною межею є перша чверть ХІІІ ст. від-
повідно до типовості поширення такої палеографічної ознаки.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2274 (табл. LХХІХ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, з-поміж його складо-

вих можемо ідентифікувати лише літери Ñ (втім, не виключене її прочитання як
Å або U) та Ì. За рядком простежуються кілька скісних засічок, їх призначення
та зв’язок з написом не встановлені, хоча вигляд каналів прорізів вказує на ви-
конання літер та засічок одним інструментом, а, відтак, і одним автором.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця ХVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2275 (табл. LХХХ, 1)
На фресці простежується чотириконечний хрест незвичної форми. Кінці

його щогли прикрашають округлі завершення, а від кінців перекладини вниз
опускаються дві довгі хвилясті лінії. Над перекладиною хреста обабіч щогли ав-
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тором графіті було прокреслено по колу. По всій висоті щогли хреста ним також
виконані нахилені ліворуч скісні лінії.

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

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2276 (табл. LХХХ, 2)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється  другою

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

Графіті № 2277 (табл. LХХХ, 3)
На фресці прокреслена літера Ï.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2278 (табл. LХХХ, 4)
Збереженість напису доволі добра, його виконані голкою складові впев-

нено читаються як запис імені Èíà ‘Інна’.
Датування. За формою à з округлою петлею, è з горизонтальною та í з

діагональною перемичками графіті датується серединою ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2279 (табл. LХХХІ, 1)
На фресці прокреслена літера Z, оформлена у вигляді ініціала.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

в межах другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2280 (табл. LХХХІ, 2)
На фресці простежується зображення незавершеного людське обличчя: ви-

конано верхню частину овалу голови, позначені брови та ніс, прокреслене ліве око.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 2281 (табл. LХХХІ, 3)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 629]. Щоправда, до-

слідниця неправильно вказала місце його розташування, „перемістивши” до пів-
нічної частини храму, в арку між другими з заходу компартиментами приділа
святих апостолів Петра і Павла та центральної нави.

На фресці потрійними замкненими рисками прокреслений шестикінеч-
ний хрест, який складається зі щогли, перекладини та символічної таблички над
головою Ісуса Христа. Основа щогли спирається на триступінчасту Голгофу. На-
вколо місця перетину перекладини та щогли попарно розташовані поставлені
під титло літери ²Ñ ÕÑ у верхній частині та Í[È]ÊÀ у нижній.

Датування. За формою написання à з опуклою петлею та видовженою
спинкою графіті датується в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 2282 (табл. LХХХІІ, 1)
Під попереднім малюнком простежуються слабо розчищені від пізнішої

олійної фарби літери ÍÀÃÈ.
Датування. Форма написання à з видовженою спинкою дозволяє дату-

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

Графіті № 2283 (табл. LХХХІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно затерта та пошкод-

жена записом № 17, внаслідок чого з-поміж його складових впевнено ідентифі-
куються лише кілька літер:

Значні втрати перешкоджають реконструкції тексту.
Датування. Оскільки напис пошкоджений № 17, ймовірні межі вико-

нання графіті слід віднести до другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2284 (табл. LХХХІІ, 3)
Опубліковане О.Євдокімовою [Евдокимова 2006, с. 59; 2008, с. 631-632].
Між опублікованим варіантом прочитання та оригіналом спостеріга-

ються певні розбіжності:
w agios nhkol1 | eleh2son n3e

1) не були прочитані три останні літери верхнього рядка aos;
2) замість вказаної h в оригіналі чітко читається i;
3) зазначену дослідницею літеру n варто розглядати як m (втім, О. Євдо-

кімова сама припускала можливість такої ідентифікації).
З огляду на наведені вище зауваження наявний на стіні текст виглядає

наступним чином:

З розбивкою на слова:
w agios Nhkolaos eleison me.
ð ¤gioj NikÒlaoj ™lšhsÒn me.
Святий Миколай, помилуй мене.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2285 (табл. LХХХІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно затерта, місцями по-

шкоджена дрібними вибоями та слабо розчищена від олійної фарби. Внаслідок
цього простежуються лише окремі літери: на початку рядка це буквосполучення
ÎÒÅÍÓ, наприкінці  рядка – лише одна K.

Датування. За формою написання í з нахиленою перемичкою та ò без
засічок графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІІ – кінця XV ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2285а (табл. LХХХІІІ, 2)
По фресковому тиньку видряпані дві літери ÊF, над якими прокреслене

горизонтальне титло.
Датування. За формою написання ІС-подібної розімкнутої ê графіті да-

тується в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2286 (табл. LХХХІІІ, 3)
Опубліковане О.Євдокімовою [Евдокимова 2008б, с. 504].
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена ви-

боями та сильно затерта.
Між опублікованим варіантом прочитання та оригіналом спостеріга-

ються певні розбіжності: 
…..to1..e..   agiou2

…ni3.ei4$min5..epol6…………..
…..ete7iai8…………………ia9

i10..l..ma11.u12…13iwn14iqui.lui   ei……k15

ne16

1) на початку рядка помітна лігатура we;
2) за літерою a тиньк пошкоджений, тут збереглись склад po та фрагмент

іншої літери за ними;
3) на початку рядка знаходиться лігатура ma;
4) вказані дослідницею літери знищені вибоєм;
5) на місці вказаних літер in добре простежується склад ma;
6) поверхня тиньку сильно пошкоджена, збереглись лише літери t та l;
7) на початку рядка помітні дві літери a;
8) в місці вказаних iai простежується буквосполучення tias;
9) рядок пошкоджений, в цьому місці збереглись a, ot, m та фрагмент ще

однієї літери;
10) слідів літери i не простежується;
11) вказана a відсутня, літера в цьому місці знищена пошкодженням тиньку;
12) зазначеної літери u в оригіналі немає;
13) на поверхня стіни добре помітна a;
14) літера n відсутня;
15) поверхня стіни значно пошкоджена, тут простежуються літери a, o та h;
16) вказаний дослідницею рядок в складі літер ne відсутній.
Зважаючи на наведені вище зауваження наявний на стіні напис виглядає

наступним чином:

Через значні втрати реконструювати текст не вдається.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-

реслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2287 (табл. LХХХІV)
Опубліковане О.Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 643-645].
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, сильно за-

тертий, по ньому продряпані дві горизонтальні лінії.
Між опублікованим варіантом прочитання та оригіналом спостеріга-

ються певні розбіжності:
….gceat…tou1 c………..

.h2.ton.upes3cn4i..a.u.h5….me..sta6na6

.p7…n.epi8fronuiontouqu9..ec10e

…pen11….w..if12..ci13…pa14b15

wq16en…17…18.qe19ti ep20euceto

..q..n..bi.ain..21 e22nocon sp.23ni24a

…o25in26ece o qe eleuñ…
k27ata28eu28sp30l31acni32asu

d..33o.34me..n…a35

1) верхній рядок сильно пошкоджений, однак на його початку добре про-
стежується w, на деякій відстані – ajtoteopw;

2) літера h не простежується;
3) поверхня стіни в цьому місці сильно пошкоджена, проте перед c добре

збереглась лігатура swn;
4) літера n не простежується;
5) замість uh слід читати so;
6) замість літер a простежуються літери o;
7) на фресці помітний склад so;
8) в місці вказаних дослідницею літер n.epi простежується лігатура ew;
9) літери qu не простежуються;
10) літера c не помітна;
11) на фресці чітко читаються літери s, n та r;
12) поверхня стіни пошкоджена, тут помітний лише склад de;
13) літера i не простежується;
14) в місці вказаної дослідницею літери a добре помітний склад od;
15) за літерою b знаходиться h;
16) літера q не простежується;
17) за n помітний склад oi;
18) на поверхні стіни читається склад as;
19) літери qe не простежуються;
20) вказану дослідницею літеру p радше розглядати як w, написану у ви-

гляді лігатури з e;
21) поверхня стіни сильно пошкоджена, тут збереглись літери e, shsh та ad;
22) літера e не простежується;
23) в місці вказаного буквосполучення sp на фресці виконана лігатура sw;
24) замість складу ni слід читати m.
25) літера o не простежується;
26) замість вказаної дослідницею n на фресці впевнено читається m;
27) тиньк в цьому місці пошкоджений, на початку рядка простежується

r, далі жодних слідів k не помітно;
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28) літера пошкоджена, тож не може бути впевнено ідентифікована;
29) в місці вказаних літер eu тиньк пошкоджений, помітний знак, схожий

на дзеркальну l;
30) зазначені літери sp слід радше розглядати як лігатуру sw;
31) в місці вказаної l на фресці добре помітна n;
32) літери ni слід розглядати як лігатуру mi;
33) на початку рядка помітна o, за нею – два пошкоджені тріщиною знаки;
34) між o та me жодних літер не було;
35) напис закінчувався складом me, тому літер за ними немає.
Зважаючи на наведені зауваження, наявний на стіні напис виглядає на-

ступним чином:

Через значні втрати повний текст реконструювати неможливо. Впевнено
може бути відчитане закінчення сьомого рядка:
… C(rist)e o Q(e)e eleuj …
… C(rist)š С Q(e)e ˜leouj …
… Христе Боже, помилуй …

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається в
межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

І.10. Фреска з образом св. пророка Мойсея

Знаходиться в північно-західному куті другого з заходу компартимента
на південній грані західної лопатки другого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого за іконографією визначений Н. Нікітенко
[Никитенко 2008, с. 221, 223]. Втім, Н. Герасименко, А. Захарова та В. Сара-
бьянов визначають образ як св. Іоанна Предтечу [Герасименко, Захарова, Са-
рабьянов 2009, с. 235-236]. Проте, зважаючи на те, що вагомим аргументом
на користь такої атрибуції стало твердження про зображеного на цьому ж
стовпі св. пророка Іллі, яка не знайшла підтвердження даними епіграфіки, адже
святий визначається як пророк Авдій [Корнієнко 2011, с. 358-359], запропоно-
ване дослідниками визначення святого не може бути прийняте як беззаперечне.
Стародавній тиньк в багатьох місцях пошкоджений дрібними вибоями, особ-
ливо на рівні людського зросту, де, зазвичай, знаходиться більшість графіті.
На окремих ділянках фреска слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст., біля
ребра та в нижній частині наявні втрати первісного тиньку. Під час дослід-
жень тут виявлено чотирнадцять графіті, яким надано номери від 2288-го по
2301-й (табл. ІІ, 2).
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Графіті № 2288 (табл. LХХХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від фарби

ХІХ ст., внаслідок чого ідентифікуються лише літери ÍÎ посередині рядка.
Датування. За формою прорізів графіті варто датувати в межах кінця

ХVІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2289 (табл. LХХХV, 2)
Тиньк в місці розташування запису сильно пошкоджений дрібними ви-

боями та подряпинами, місцями слабо розчищений від олійної фарби та шпак-
лівки. Всі ці фактори ускладнюють ідентифікацію його складових, відносно
впевнено читається лише літера Ë наприкінці рядка.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити хронологічні рамки
можливої появи графіті проміжком часу від другої чверті ХІ до кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2290 (табл. LХХХV, 3)
Незважаючи на пошкодження, на фресці добре простежується літера Ì.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

кінцем XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2291 (табл. LХХХV, 4)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається другою

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

Графіті № 2292 (табл. LХХХV, 5)
Верхній рядок запису знищений, причому вигляд вибоїни дозволяє го-

ворити про навмисний характер пошкодження. У нижньому читається дата 1621.
Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 1621 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2293 (табл. LХХХVІ, 1)
На фресці подвійними замкненими рисками прокреслений восьмикінеч-

ний хрест, що складається зі щогли, перекладини, підніжжя та символічної таб-
лички над головою Ісуса Христа.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити час можливої появи гра-
фіті другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2294 (табл. LХХХVІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, збе-

реглась лише літера Z та фрагменти іншої літери за нею.
Датування. За формою написання z з розвилкою та виступом зверху гра-

фіті датується в межах другої чверті ХІ – середини XIV ст.; при цьому, відповідно
до типовості поширення такої форми літери, вірогідними хронологічними рам-
ками виконання напису є друга чверть – кінець ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2295 (табл. LХХХVІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку та закриті шпаклівкою прорізи на

поверхні стіни простежуються контури простого чотириконечного хреста.
Датування. Оскільки прорізи не розчищені від шпаклівки, час появи гра-

фіті визначається широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до
кінця XVІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2296 (табл. LХХХVІ, 4)
Збереженість напису доволі добра, його складові читаються. У верхньому

рядку видряпане ім’я Âàñü(êî) ‘Васько’, в нижньому – Îíèñ(è)ì(ú) ‘Онисим’.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця ХVІ –

кінця XVIІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2297 (табл. LХХХVІ, 5)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест. Внизу обабіч

перекладини помітні фрагментарно збережені літери Ò ліворуч та Î праворуч.
Їх зв’язок з малюнком не встановлений, однак можемо констатувати ідентичність
прорізів хреста та літер.

Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити час можливої появи гра-
фіті другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2298 (табл. LХХХVІІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

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

Графіті № 2299 (табл. LХХХVІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоєм,

проте за контурами можемо встановити, що тут був зображений чотириконечний
хрест, основа щогли якого спиралась на трикутну Голгофу. Ліворуч простежу-
ється фрагмент петлі літери, яка може бути реконструйована як À, Ñ, Î або W.
Більш вірогідно, що тут була прокреслена Ñ – складова теонімограми [²]Ñ.

Датування. За формою частково розчищених від шпаклівки прорізів гра-
фіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2300 (табл. LХХХVІІ, 3)
На фресці простежуються літери ÎÑ. Через пошкодження тиньку навколо

них складно встановити, містив запис лише два знаки або ж вони є частиною
якогось більшого тексту.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2301 (табл. LХХХVІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та
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слабо розчищена від олійної фарби. Відтак, з усіх складових напису визначається
тільки одна літера Ñ.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-
гої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

І.11. Фреска з образом св. Іоанна Златоуста

Знаходиться в північно-західному куті другого з заходу компартимента
на західній грані південної лопатки другого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Відповідно до іконографії Н. Герасименко, А. Захарова та
В. Сарабьянов визначають образ як св. Іоанна Златоуста [Герасименко, Заха-
рова, Сарабьянов 2009, с. 236]. Поверхня стіни в багатьох місцях пошкоджена
дрібними вибоями, місцями слабо розчищена від олійної фарби, у нижній частині
наявна смуга втрати стародавнього тиньку. Під час досліджень тут виявлено
сім графіті, які отримали номери від 2302-го по 2307-й, в тому числі й 2302а
(табл. ІІ, 2).

Графіті № 2302 (табл. LХХХVІІІ, 1)
На фресці прокреслена літера F.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця ХVІ –

кінця XVIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2302а (табл. LХХХVІІІ, 2)
Неподалік від попередньої літери праворуч видряпана скорописна Ð, спо-

чатку прийнята нами за складову № 2302. Проте відсутність жодних слідів літер
між ними та деякі відмінності у формі прорізів примушують розглядати обидва
знаки як окремі написи.

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-
зволяють датувати графіті в межах кінця ХVІ – кінця XVIІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2303 (табл. LХХХVІІІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку можемо встановити, що на фресці

прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. Форма прорізів вказує, що малюнок видряпаний по сирому

тиньку, що дозволяє датувати графіті другим десятиліттям ХІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2304 (табл. LХХХVІІІ, 4)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок простого чотириконеч-

ного хреста, вписаного у коло.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю ХІ –

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

Графіті № 2305 (табл. LХХХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена дріб-

ними вибоями, внаслідок чого простежуються лише окремі його складові:
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Через значні втрати реконструкція тексту неможлива.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, ï з в виступом зверху та нижніми засічками графіті слід датувати
другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2306 (табл. LХХХІХ, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка значно пошкоджений вибоєм, який

не розчищений від шпаклівки. За наявними фрагментами можемо встановити, що
тут подвійними замкненими рисками був прокреслений чотириконечний хрест.

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

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2307 (табл. LХХХІХ, 3)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється другою

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

І.12. Фреска з образом невідомого святого

Знаходиться в арці-переході між другим із заходу та передвівтарним
компартиментами на південній грані південної лопатки другого від вівтаря пів-
нічного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). В середній частині на висоту близько
1,5 м від рівня підлоги стародавній тиньк не зберігся, втрати наявні в нижній
частині та біля правого ребра. Давня поверхня стіни в багатьох місцях пошкод-
жена численними дрібними вибоями, місцями слабо розчищена від олійної фарби.
С. Висоцький опублікував два написи, розташовані на фресці – № 194 та № 230.
Під час досліджень тут виявлено ще двадцять дев’ять графіті, яким надано
порядкові номери від 2308-го по 2336-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 194 (табл. ХС).
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 88, табл. LXXXVIII, 2;

LXXXIX, 2].
Між запропонованим дослідником варіантом прочитання та оригіналом

запису спостерігаються певні розбіжності, зумовлені поганим станом збере-
ження фрескового тиньку:

ñâ#òû1åñúôèå | èáî2ãð3øüíà | ñïî4æü5ñâî6 7

1) в оригіналі замість û чітко читається літера h;
2) в коментарі до напису дослідник вказав, що початок другого рядка не

читається, зазначивши тут наявність лише літер èáî; звернення до оригіналу за-
пису дозволило встановити, що рядок починається з літер áî, далі йде не зовсім
зрозумілий знак, що за контекстом може бути ідентифікований як æ особливої
форми написання, за ними чітко читаються дві літери è; відтак, вказані дослід-
ником літери áî насправді є, відповідно, другою è та ã;
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3) в місці вказаної дослідником літери ã в оригіналі чітко читається літера
ð, поруч з якою прокреслена h;

4) замість вказаної î в оригіналі читається ñ;
5) замість відчитаної дослідником ü на фресці чітко простежується ú;
6) незважаючи на пошкодження тиньку, наприкінці рядка за збереженими

фрагментами маємо реконструювати #, а не î;
7) С. Висоцький не вказав наявності пошкодженого четвертого рядка на-

пису, в якому ідентифікуються п’ять літер: è, ñ, ó, á та ú.
Зважаючи на наведені вище зауваження, наявний на стіні текст виглядає

наступним чином:

З розбивкою на слова текст перших трьох рядків найвірогідніше пред-
ставити наступним чином:
Ñâ#òhå Ñúôèå Áîæèè ãðhøúíà ñï(à)ñ(è) æú Ñâ#(òà#)…
Свята Софія Божа, грішна, спаси ж Свята…

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІ ст. Втім, за
формою написання â з переломом, петлі якої не торкаються щогли, ã з виступом
зверху, æ форми „жук”, è, í та ï з засічками, прямолінійної ð з петлею кутом
вгору, ø з верхніми засічками та платформою над рядком графіті найвірогідніше
датувати в межах початку ХІІ – середини ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 230 (табл. ХСІ).
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 110, табл. СХХІ, 2;

СХХІІ, 2].
Між запропонованим дослідником варіантом прочитання третього рядка

та оригіналом запису спостерігаються певні розбіжності:
áæèèèë1èèîñà2 3

1) замість вказаної дослідником ë на фресці чітко читається літера à;
2) на місці зазначеної як à літери в оригіналі чітко читається ä;
3) наприкінці рядка були пропущені літери ðà.
Враховуючи наведені вище зауваження наявний на стіні текст виглядає

наступним чином:

З розбивкою на слова:
Ìîëåíèå êî Ñâ#òåè Ñîôèè î ðàáh Á(î)æèèè Àíè î ñäðàâèè è î ñïàñåíèè.
Моління до Святої Софії за рабу Божу Анну про здоров’я та спасіння.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

74



Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. Втім,
за формою à з видовженою спинкою, á з виступом зверху, â з переломом при
щоглі та â з переломом, петлі якої не торкаються щогли, а верхня петля ширша
за нижню, å з направленим донизу язичком, æ форми „жук”, прямолінійної ð з
округлою петлею, h з петлею, яка торкається коромисла, що піднімається над
над рядком, графіті датується в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.; при цьому, відпо-
відно до типовості поширення форми å, нижню хронологічну межу варто окрес-
лити другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2308 (табл. ХСІІ, 1)
Права частина напису знищена обвалом тиньку, збереглась тільки Z.
Датування. За формою прорізів та типологічним методом час появи гра-

фіті окреслюється останньою чвертю ХVІ – кінцем XVIІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2309 (табл. ХСІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від олійної фарби,

права частина знищена. На фресці простежуються верхня петля Â та літера Å.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2310 (табл. ХСІІ, 3)
Поверхня стіни пошкоджена численними дрібними вибоями, слабо роз-

чищений від олійної фарби, тому на фресці простежуються лише окремі літери:

Зважаючи на значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

ХІ – кінцем XІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2311 (табл. ХСІІІ, 1)
Трохи нижче попереднього напису простежуються фрагменти іншого:

літери ÏÎ на початку рядка та ²ÑÅ наприкінці. Значні втрати перешкоджають
реконструкції тексту.

Датування. За формою написання å з направленим донизу язичком та
хрестоподібної ³ з пересічкою графіті датується серединою ХІІІ – першою
чвертю XV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої форми ³,
нижня хронологічна межа може бути окреслена третьою чвертю XIV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2312 (табл. ХСІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, прорізи його

складових слабо розчищені від шпаклівки. У верхньому рядку видряпані літери
ÕÌ та, вірогідно, À. Нижній складається лише з однієї літери Ë.

Датування. За формою написання ì з провисаючою петлею та нахиле-
ними щоглами, а також õ у вигляді ножиць та лише з правою засічкою графіті

Розділ І. Графіті північної сторони приділа святих Іоакима та Анни
__________________________________________________________________________________

75



може бути датоване другою чвертю ХІ – кінцем XІV ст.; при цьому відповідно
до типовості поширення такої форми õ нижня хронологічна межа може бути ок-
реслена останньою чвертю XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2313 (табл. ХСІІІ, 3)
На рівні нижнього рядка попереднього напису читаються літери ÒÈÃ,

ймовірна Ê, Å та, за вибоєм, À. Через пошкодження загальну кількість знаків у
рядку встановити не вдається.

Датування. За формою написання ò без засічок та формою каналів про-
різів графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІІ – кінця XVІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2314 (табл. ХСІV, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями та слабо роз-

чищений від олійної фарби ХІХ ст., внаслідок чого простежуються тільки склад
ÃÎ на початку рядка та літера Î наприкінці.

Датування. За формою написання î з прямою стороною замість дуги час
появи графіті може бути окреслений в межах початку ХІІ – кінця XV ст.; при
цьому, відповідно до типовості поширення такої форми написання літери,
нижню хронологічну межу варто окреслити початком XV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2315 (табл. ХСІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та

слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст., простежуються тільки літери Þ та,
вірогідно, K.

Датування. Форма написання þ, перемичка якої перетинає коло, дозво-
ляє датувати графіті другою чвертю ХІ – початком XІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2316 (табл. ХСІV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена з-під олій-

ної фарби, простежуються лише поставлені під горизонтальне титло літери ÃÈ
та Ï за ними. Текст може бути реконструйований як традиційна молитовна фор-
мула Ã(îñïîä)è ï[îìîzè] ‘Господи, поможи’.

Датування. За структурою формули та за формою написання è з гори-
зонтальною перемичкою графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2317 (табл. ХСІV, 4)
Незважаючи на пошкодження тиньку та залишки олійної фарби, під по-

переднім написом на фресці чітко читається скорочений варіант традиційної мо-
литовної формули Ã(îñïîä)è ïîìîz[è] ‘Господи, поможи’.

Датування. За формою написання ï з виступом зверху графіті може бути
датоване другою чвертю ХІ – кінцем XІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2318 (табл. ХСV)
На фресці виконане доволі реалістичне та анатомічно правильне зобра-
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ження коня в русі, на якому сидить вершник. Причому контури останнього пе-
редані доволі схематично.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: сюжетні зображення.

Графіті № 2319 (табл. ХСVІ)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка значно пошкоджена ви-

боями, слабо розчищена від олійної фарби та шпаклівки. Втім, за збереженими
фрагментами та за аналогією з розташованим поруч малюнком № 2218 можемо
встановити, що тут було зображено вершника. Варто звернути увагу на смугас-
тий візерунок на тілі та шиї коня, який може бути інтерпретований як спроба пе-
редати вигляд бойової накидки. Схожі малюнки виявлені серед пам’яток
епіграфіки Північної Русі, вони інтерпретуються як зображення лицарів [Овча-
ров 2006, с. 99, рис. 72, 74, 75]. Відтак, цілком вірогідно, що автор графіті на
стіні Софії Київської зобразив лицаря на коні в бойовому обладунку.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений
другою чвертю ХІ – кінцем XVІ ст.

Категорія: сюжетні зображення.

Графіті № 2320 (табл. ХСVІІ, 1)
На фресці прокреслені літери ÌÑËÈ.
Датування. За формою написання è з нахиленою перемичкою та фор-

мою прорізів графіті може бути датоване другою чвертю ХІV – кінцем XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2321 (табл. ХСVІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена та слабо роз-

чищена від олійної фарби. За збереженими фрагментами можемо встановити,
що тут був прокреслений чотириконечний хрест, кінці якого розширювались у
вигляді трикутників: такі розширення простежуються обабіч щогли.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2322 (табл. ХСVІІ, 3)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

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

Графіті № 2323 (табл. ХСVІІ, 4)
На стіні прокреслена фігура, яка складається з півкола, трьох вертикальних,

двох горизонтальних та одної нахиленої ліній, що перетинаються між собою.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-

гої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2324 (табл. ХСVІІ, 5)
По фресковому тиньку прокреслена фігура, що складається з півкола та
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прямої, які перетинаються в середній частині. Внаслідок цього фігура набуває
схожості з літерою Х.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-
гої чверті ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2325 (табл. ХСVІІІ, 1)
Давній тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений дріб-

ними вибоями, внаслідок чого значна кількість його складових не простежується:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст вер-
хнього рядка може бути представлений наступним чином:
Ì(hñ#)öà îêòî$ìáú[ð#]…
Місяця жовтня…

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, á з округ-
лою петлею, ³ з пересічкою, ò без засічок та дзеркальної ö графіті найвірогідніше
датувати другою чвертю – кінцем ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2326 (табл. ХСVІІІ, 2)
На фресці простежуються літери ÀÊ, далі неясні фрагменти ще однієї

або двох літер, потім – склад ÐÀ.
Датування. За формою написання à горизонтальною та нахиленою пе-

ремичкою, розімкненої ê, а також за формою прорізів, графіті найвірогідніше да-
тувати в межах другої чверті XV – кінця XVI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2327 (табл. ХСІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису вкритий численними дрібними ви-

боями, проте більшість його складових можуть бути ідентифіковані:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáó ñâîåì[ó ã]ð[høí]à[ìó].
Господи, поможи рабу своєму грішному.

Датування. За формою написання à з округлою петлею, â з округлою
нижньою петлею, нахиленої праворуч z з розвилкою та прямолінійної ð з округ-
лою петлею графіті датується в межах середини XІ – середини XІІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2328 (табл. ХСІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-
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боями, майже не розчищена від олійної фарби та шпаклівки. Внаслідок цього з-
поміж його складових ідентифікуються тільки літери Î та Ë.

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

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2329 (табл. С, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису вкрита численними дріб-

ними вибоями, однак майже всі його складові простежуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
[Ã](îñïîä)[è] ïîìîzè ðàáq ñ[âîå]ìq ãð[h]øíîìî[ó].
Господи, поможи рабу своєму грішному.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, нахиленої
праворуч z з переломом та прямолінійної ð з округлою петлею графіті датується
в межах другої чверті XІ – кінця XІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2330 (табл. С, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, він

слабо розчищений від олійної фарби та шпаклівки. З-поміж його складових мо-
жемо ідентифікувати склад ÂÎÑ на початку рядка та ÎÍÎ посередині. В остан-
ньому випадку, зважаючи на маленькі розміри î їх можна трактувати і як крапки
обабіч більшої літери í, які передають її цифрове значення (= 50).

Датування. За формою написання літери â з округлою нижньою та ве-
ликою верхньою петлями графіті датується в межах другої чверті ХІ – середини
ХІІІ ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої форми літери, вер-
хню хронологічну межу можемо окреслити кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2331 (табл. СІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, прорізи не розчищені від олійної фарби ХІХ ст. Втім, контури п’яти літер
добре простежуються: ÏØÀØÅ.

Датування. За формою написання дзеркальної à та Е-подібної å графіті
може бути датоване другою чвертю ХІІ – третьою чвертю XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2332 (табл. СІ, 2)
На фресці прокреслені поставлені під горизонтальне титло літери ÃÈ,

що є традиційним скороченням слова Ã(îñïîä)è ‘Господи’.
Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою, а

також за структурою формули графіті може бути датоване в межах другої чверті
ХІ – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2333 (табл. СІ, 3)
На фресці прокреслена літера £.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті

має визначатись широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до кінця
XVІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2334 (табл. СІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, можемо ідентифікувати лише поставлену під горизонтальне титло літеру
Ã, яку варто розглядати як традиційне скорочення слова Ã(îñïîä)[è] ‘Господи’.

Датування. За структурою формули графіті може бути датоване в межах
другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2335 (табл. СІ, 5)
На фресці прокреслена літера Õ.
Датування. Форма каналів прорізів дозволяє датувати графіті в межах

другої чверті ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2336 (табл. СІ, 6)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена числен-

ними великими вибоями, практично не розчищена від шпаклівки та олійної
фарби ХІХ ст., внаслідок чого від зображення збереглись лише незначні фраг-
менти. Втім, за ними можемо встановити, що на фресці був накреслений кінь:
простежуються задні ноги, контури спини та хвіст.

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

Категорія: зооморфні зображення.

І.13. Фреска з образом св. Димитрія Скевофілакса

Знаходиться в північно-західному куті передвівтарного компартимента
на східній грані південної лопатки другого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого ідентифікований нами на підставі іконог-
рафії та інформації графіті № 16. Стародавній тиньк в багатьох місцях по-
шкоджений дрібними вибоями, прорізи більшості графіті майже не розчищені
від шпаклівки. Біля ребра лопатки, в нижній та верхній ділянках фреска має
втрати первісного тиньку, від постаті святого збереглась тільки нижня час-
тина. С. Висоцький опублікував шість графіті, які знаходяться на цій фресці;
вони отримали номери 9, 16, 70, 143, 233, 234, 235. Сучасні дослідження дозво-
лили встановити наявність ще сорока двох графіті, яким надано номери 9а,
2337-2377 (табл. ІІ, 2).

Графіті № 9 (табл. СІІ, СІІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1959; 1966, с. 41-45, табл. ХІ;

ХІІ], прочитання коригували А. Залізняк [Зализняк 2004, с. 281], В. Орел та
А. Кулик [Орел. Кулик 1995, с. 129-130]:
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1 ä ëåòà êú2í#æèëú2 ñâàòîñëàâú2

ì3ö# ìàð[^]h4 äüíü ðqãà â[ú2äà]íà
³àâñâ—————ü5

С. Висоцький                                  åíè—————-6

íåäåëh : 7 âü2 ïàì8

à9øüå10òè~ ñâàòî
ñëàâh à[ìèíü]

1 ä ëåòà êú2í#æèëú2 ñâàòîñëàâú2

ì3ö# ìàð[òàâú] h4äüíü ðqãà â[ú2äà]íà
…]àâ ñâ————òðü[…5

В. Орел, А. Кулик …]åíèö——-ð—-[…6

íåäåëh âú2 ï[îìèíàíè~]8

…]à9øüñ10òè~ ñâàòî[…
…]ñë[à]âh à[ìèíü]

1 ä ëåòà ê[ú2]í#æèëú2 ñâàòîñëàâú2

ìñ3ö# ìàðò fi4 äüíü ðqãà â[ú2äà]íà
³àâñâ—————ü5

А. Залізняк                   åíè—————-6

íåäåëh âú2 ïî[í]8

î9øüñ10òè~ ñâàòî
ñëàâh à[ìèíü]

1) слід зазначити, що верхній рядок запису, хоча змістовно і пов’язаний
з нижнім, є самостійним графіті, виконаним іншим автором, на що вказують від-
мінності у формі літер # (в першому записі язичок літери має вигляд кута, а в
другому він має звичайний вигляд), â (в першому написі її верхня частина ширша
за нижню, в другому – ні), à (в першому записі вона має звичайну спинку, а в
другому – видовжену);

2) авторами обох записів послідовно вживається лише ü, жодного ви-
падку застосування ú не зафіксовано;

3) на фотографії С. Висоцького на початку другого рядка вказана доволі
добре збережена літера ì, проте в оригіналі літери саме такої форми ми не спос-
терігаємо; до того ж на початку рядка перед ì простежується літера î; жодних
слідів вказаної А. Залізняком надрядкової ñ не простежується;

4) великі розбіжності викликає прочитання у другому рядку знаків після
літер ìàð: [^]h (С. Висоцький), [òàâú]h (В. Орел та А. Кулик), ò fi (А. Заліз-
няк), окрім того, В. Німчук запропонував читати тут ò(à) âú або ò(à) áh [Німчук
1967, с. 88]; фресковий тиньк в цьому місці пошкоджений, тому впевнено чита-
ється лише ü, а не h чи ³; перед нею за наявними фрагментами можемо рекон-
струювати â;

5) на його початку третього рядка С. Висоцький ідентифікував поставлені
під титло літери ³à, В. Орел та А. Кулик зазначили першу літеру як втрачену;
звернення до оригіналу запису дозволило встановити, що перша літера через по-
шкодження не може бути однозначно визначена, тут могла стояти як i, так і ï;
наприкінці рядка В. Орел та А. Кулик зазначають наявність трьох літер òðü, хоча
насправді тут простежується лише одна – ü;
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6) запропоноване В. Орлом та А. Куликом прочитання четвертого рядка
в цілому відповідає оригіналові, хоча перша літера å простежується не зовсім
чітко через пошкодження тиньку;

7) жодних слідів вказаних С. Висоцьким двох крапок не простежується,
відсутні вони і на прорисовці дослідника;

8) наприкінці п’ятого рядка після літер âü знаходилось ще три знаки, з
них перший ідентифікується як ï, другий як à, третій знищений вибоєм;

9) зазначена С. Висоцьким, В. Орлом, А. Куликом як à та А. Залізняком
як î літера на початку шостого рядка є приналежною іншому запису;

10) В. Орел, А. Кулик та А. Залізняк правильно ідентифікували літеру як
ñ, а не å.

З урахуванням наведених зауважень наявний на стіні текст обох записів
може бути представлений наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ä ëåòà êüí#æèëü Ñâàòîñëàâü.
… ì(hñ#)ö# ìàð[ò](à) âü äüíü ðqãà â[üäà]íà … íåäåëh âü ïàì(#òü)
[î]øüñòè~ Ñâàòîñëàâh. À[ìèíü].
4 літа княжив Святослав.
… місяця березня у день руга дана … тижня в пам’ять кончини Святослава. Амінь.

Датування. С. Висоцький на підставі аналізу тексту датував записи дру-
гою половиною 70-х рр. ХІ ст.; палеографічні ознаки складових графіті не супе-
речать такому датуванню.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 9а (табл. СІІ, СІІІ)
Між записом про 4-х літнє княжіння Святослава та про внесення руги за

його душу простежуються п’ять вертикальних засічок. Форма прорізів дуже по-
дібна до прорізів обох написів, проте їх співвідношення та зв’язок встановити
не вдається. Більш вірогідним видається те, що на момент виконання графіті з
ім’ям Святослава ці вертикальні засічки вже були видряпані на фресці.

Датування. Особливості розташування дозволяють датувати графіті в
межах другої – третьої чверті ХІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 16 (табл. СІV, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 55, табл. ХІ; ХІІ].
Слід зазначити, що на опублікованій дослідником фотографії контури

прорізів літер виглядають набагато краще збереженими та розчищеними від
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шпаклівки. В оригіналі напису прорізи пошкоджені дрібними вибоями та по-
вністю закриті шпаклівкою. Окрім того, між запропонованим прочитанням та
оригінальним написом спостерігаються дві розбіжності:

äèìè|òðú1 2

1) на місці вказаної дослідником літери ú в оригіналі чітко читається è;
2) нижній рядок складається з п’яти знаків, С. Висоцьким були пропу-

щені дві останні літери îñ.
Відтак, зважаючи на наведені вище зауваження, напис слід читати як

Dhmhtrhoj ‘Dhm»trioj, Дмитрій’.
Датування. С. Висоцький відніс час появи запису до ХІІ ст., проте за па-

леографічними ознаками (прямолінійної ð з округлою петлею) графіті датується
в ширших хронологічних межах: від другої чверті ХІ до початку ХІV ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 70 (табл. СІV, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 107-108, табл. LXV, 1].
На фресці прокреслене погрудне зображення молодої людини з пишним

курчавим волоссям. Малюнок нагадує образ св. великомученика Георгія, зобра-
жений в консі апсиди однойменного приділа Софії Київської. Праворуч зберігся
супровідний напис Ãåîðãè Õðàáðîè ‘Георгій Хоробрий’.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІ – ХІІ ст. За фор-
мою написання à з видовженою спинкою, á з виступом зверху та направленою
кутом вперед петлею, ð з маленькою голівкою графіті датується другою чвертю
ХІ – першою чвертю ХІІ ст.

Категорія: зображення святих.

Графіті № 143 (табл. СV, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 56, табл. LІ, 1; LІІ, 1].
Тиньк в місці розташування запису пошкоджений дрібними вибоями,

його закінчення не збереглось:

На початку другого рядка літера á відновлена нами за контекстом, адже
зовні вона може бути ідентифікована як ã. С. Висоцький вважав, що нижня час-
тина á зашпакльована. Проте дослідження оригіналу напису дозволило встано-
вити, що петля літери була відсутня з самого початку.

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè Á(îãîðîäè)öà ìî" ïîìèëî[óè].
Господи, поможи. Богородице моя, помилуй.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті ХІІ ст. Втім, форми
написання літер à з округлою петлею та з видовженою спинкою в складі ", а
також нахиленої ліворуч z з переломом дозволяють визначити вірогідні хроно-
логічні рамки появи графіті в межах середини ХІ – першої чверті ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 233 (табл. СV, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 111, табл. СХХІІІ, 2;

CXXIV, 2].
Між запропонованим варіантом прочитання та оригіналом напису спос-

терігаються певні розбіжності: 
ïîìåíè ãî äqø | ðàá1 ñâîèõ àíòîíà ïåëà|ã2åè è----3òà fèëè[ï]4à
1) вказана надрядкова á не збереглась, в місці її ймовірного розташування

знаходиться зашпакльований вибій;
2) першу літеру третього рядка слід читати не як ã, а як â, адже саме вона

простежується в оригіналі;
3) за контекстом і наявними фрагментами дві літери можуть бути віднов-

лені як тринога ò, перекладину якої не доведено правої щогли, та розімкнута û;
3) наприкінці рядка дві літери мають бути ідентифіковані як ³ï.
Відтак, зважаючи на наведені вище зауваження, наявний на стіні текст

слід представити наступним чином:

З відновленням втрачених фрагментів:
Ïîìåíè Ãî(ñïîäè) äqø(è) ðà[á](ú) ñâîèõ(ú) Àíòîíà Ïåëàâåè Òûòà Fèë³ïà.
Пом’яни, Господи, души рабів своїх Антона, Пелагеї, Тита, Пилипа.

Датування. С. Висоцький датував графіті в межах ХVІ – XVII ст., таке
датування підтверджують палеографічні характеристики літер, форма прорізів
та структура формули.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 234 (табл. СVІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 111, табл. СХХІІІ, 3;

CXXIV, 3].
Між запропонованим варіантом прочитання та оригіналом напису спос-

терігаються певні розбіжності:
ïîì#íè ãäè | 1åâäîêèè2 | ðîêu àõë³3

1) перед початком другого рядка збереглись залишки іншого слова, зни-
щеного навмисно; на контурами можемо встановити, що тут були прокреслені
літери åâ[äî]ê; ймовірно, під час видряпування літер тиньк почав сильно кри-
шитись, тому автором було затерто попередній запис імені, яке він вдруге про-
креслив праворуч;

2) в закінченні другого рядка читаємо þ, а не è;
3) дві останні літери року С. Висоцький запропонував читати як ë³, вва-

жаючи останню вертикальну лінію як фрагмент å або è; в оригіналі остання лі-
тера читається впевнено саме як ³, тож єдиним правильним варіантом прочитання
передостанньої літери буде à.

Відтак, з урахуванням зауважень наявний на стіні текст виглядає наступ-
ним чином:
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З відновленням пропущених фрагментів:
Ïîì#íè Ã(îñïî)äè /Åâ[äî]ê/ Åâäîêèþ. Ðîêu ÀÕÀ².
Пом’яни, Господи, Євдокію. Року 1611.

Датування. С. Висоцький на підставі власного прочитання тексту дату-
вав запис 1630-м р., проте вказана в тексті дата – 1611 р.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 235 (табл. СVІ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 112, табл. СХХІІІ, 4;

CXXIV, 4].
Між запропонованим варіантом прочитання та оригіналом напису спос-

терігаються розбіжності:
ïîì#íè ã1äè ñòåôàíq2

1) в скороченні ãäè під титлом збереглась надрядкова ñ;
2) закінчення напису пошкоджене, проте форма знахідного відмінку до-

зволяє реконструювати тут літеру à, а не q.
Відтак, з урахуванням зауважень наявний на стіні текст виглядає наступ-

ним чином:

З відновленням втраченого фрагмента:
Ïîì#íè Ã(î)ñ(ïî)äè Ñòåôàí[à].
Пом’яни, Господи, Стефана.

Датування. С. Висоцький відніс графіті до XV – XVII ст. Форма прорізів
та структура формули дозволяє датувати запис кінцем XVI – кінцем XVII ст. 

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2337 (табл. СVІІ, 1)
Незважаючи на нерозчищені від шпаклівки прорізи можемо встановити,

що на фресці прокреслені літери ÒÈ.
Датування. За формою написання è з діагональною перемичкою та трино-

гої ò час появи графіті може бути віднесений до другої чверті XV – кінця XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2338 (табл. СVІІ, 2)
Складові напису повністю закриті шпаклівкою, проте за наявними кон-

турами можемо встановити, що тут були видряпані літери Ê½, ймовірно, постав-
лені під титло.

Датування. Оскільки прорізи не розчищені від шпаклівки, час появи гра-
фіті окреслюється широкими хронологічними межами від другої чверті XІ до
кінця XVII ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2339 (табл. СVІІ, 3)
На фресці прокреслені літери ÂÚË, які, вочевидь, варто розглядати як
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початок незавершеного напису, текст якого реконструюється наступним чином:
Âú ë{hòî}…
В літо…

Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XІV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2340 (табл. СVІІ, 4)
Напис складається з трьох розташованих в стовпчик імен. У верхньому

рядку – Ñåìåí(ú) ‘Семен’, в середньому – Êàð¿wí(ú) ‘Каріон’. Ім’я в нижньому
рядку навмисно знищене. В центрі можемо розрізнити літеру Ñ, наприкінці рядка
– склад ÊÚ. Збережені літери дозволяють з великою долею вірогідності рекон-
струювати затерте ім’я як [È]ñ[à]êú ‘Ісак’.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах
кінця XVI – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2341 (табл. СVІІ, 5)
На поверхні стіни простежується літера Ì.
Датування. Форма написання ì з плечима дозволяє датувати графіті в

межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2342 (табл. СVІІ, 6)
По фресковому тиньку прокреслений простий чотириконечний хрест.

Правий кінець перекладини хреста коротший за лівий, що обумовлене наявністю
на фресці літери ì (№ 2341), яку автор не бажав пошкодити.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-
гої чверті XI – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2343 (табл. СVІІІ, 1)
Прорізи літер пошкоджені та закриті шпаклівкою.
Втім, можемо встановити, що на фресці був прокреслений фрагмент

„аненайки”: ÀÍÅÍ[Å]ÍÅ.
Датування. За формою написання í з діагональною перемичкою графіті

найвірогідніше датувати в межах другої чверті XI – кінця XV ст.
Категорія: написи музичного змісту.

Графіті № 2344 (табл. СVІІІ, 2)
Запис згадувався С. Висоцьким в коментарі до № 234 [Высоцкий 1976,

с. 111], проте до корпусу під окремим номером він не увійшов. Напис складався
з двох рядків. У верхньому видряпане ім’я Íèêîäèì(ú) ‘Никодим’, складові ниж-
нього ж повністю знищені, залишилась лише остання літера Ü.

Датування. С. Висоцький відніс час появи напису до XVII ст. Однак про-
різи графіті повністю закриті шпаклівкою, а на підставі палеографічних ознак,
таких як літера í з горизонтальною та è з нахиленою перемичками графіті може
бути датоване в межах середини XIV – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 2345 (табл. СVІІІ, 3)
Праворуч від попереднього рядка запису простежуються велика літера

½ та менша за розмірами пошкоджена вибоєм Ì.
Датування. За формою написання г-подібної ¾ графіті найвірогідніше

датувати в межах другої чверті XI – кінця XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2346 (табл. СVІІІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями. Втім,

можемо встановити, що він складався з п’яти рядків. У першому можемо відчи-
тати літери ÐÀ, в другому збереглась лише друга À, в третьому ідентифікуються
Ö¤, перед ними трохи нижче рядка простежуються ще одна пошкоджена вибоєм
літера, вірогідно, Ì. Трохи нижче, в четвертому рядку з-поміж трьох знаків впев-
нено простежуються поставлені під титла літери – друга Z та третя Ê. У ниж-
ньому рядку знаходяться два пошкоджені вибоями знаки, з них перший може
бути визначений як Â або Ð, а другий – як U або X. Реконструкція тексту усклад-
нена, лише в третьому рядку можемо відновити слово [ì](hñ#)ö# ‘місяця’.

Датування. За формою написання à з пласким верхом, нахиленої праворуч
z з переломом графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті XI – першої
чверті XІV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою хронологічною межею, від-
повідно до типовості поширення такої форми z, варто визнати кінець ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2347 (табл. СІХ, 1)
Незважаючи на те, що прорізи складових напису закриті шпаклівкою, на

фресці чітко читається ім’я Alexander ‘Олександр’.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах остан-

ньої чверті XVI – кінця XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2348 (табл. СІХ, 2)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-

гої чверті XI – кінця XVI ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2349 (табл. СІХ, 3)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008, с. 629-630].
Збереженість напису добра, його складові чітко читаються: KEKBOIFIN.
З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст ви-

глядає наступним чином:
K(uri)e (e)kboif(e)in.
KÚrie ™kbo»qein.
Господи, поможи.

Остання літера e в слові Kurie водночас є першою в слові ekboifein.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2350 (табл. СІХ, 4)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, перша літера

знищена вибоєм, друга, незважаючи на низький рельєф прорізів, впевнено іден-
тифікується як Å. Найбільш вірогідно реконструювати текст напису як слово
[K](uri)e ‘KÚrie, Господи’.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2351 (табл. СХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, початок рядків

знищений обвалом тиньку. У верхньому рядку читаються літери ea, далі тиньк
на розмір одної літери має вибоїну, наприкінці помітний склад oj. У нижньому
рядку збереглись дві літери aä.

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

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2352 (табл. СХ, 2)
Більша частина малюнку знищена обвалом тиньку, проте за наявними

фрагментами можемо встановити, що тут був прокреслений хрест, основа якого
спиралась на ступінчасту Голгофу, від якої збереглись дві праві сходинки. Над
верхньою простежується літера Ñ, ймовірно, складова теонімограми [²Ñ Õ]Ñ.

Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті
може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця ХVІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2353 (табл. СХ, 3)
Початок рядка знищений обвалом тиньку, простежується лише склад ÄÎ.
Датування. За формою написання А-подібної ä з покриттям графіті

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

Графіті № 2354 (табл. СХ, 4)
Опубліковане О. Євдокімовою [Евдокимова 2008б, с. 503-504].
В цілому дослідниця правильно визначила текст, хоча в ідентифікації ок-

ремих літер допустила деякі незначні неточності. 
Незважаючи на ряд пошкоджень, всі складові напису впевнено читаються:

Датування. За формою написання à з покриттям графіті датується в
межах другої чверті ХІ – початку XIV ст.; при цьому більш вірогідною верхньою
хронологічною межею, відповідно до типовості поширення такої форми літери
à, є кінець ХІІ ст.

Категорія: написи музичного змісту.
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Графіті № 2355 (табл. СХ, 5)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, його складові

не розчищені від шпаклівки. Внаслідок цього більшість з них не може бути впев-
нено ідентифікована:

Реконструкція тексту через значні втрати неможлива, відносно чітко вста-
новлюється наявність слова ä(ó)ø[à] ‘душа’ посередині рядка. Однак через зни-
щення останньої літери відмінок слова не може бути впевнено визначений.

Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, час появи
графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІ – кінця ХVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2356 (табл. СХІ, 1)
На фресці простежуються літери ÀÌÔ, причому над останньою накрес-

лена Z-подібна Z.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця XVI –

кінця XVIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2357 (табл. СХІ, 2)
По фресковому тиньку прокреслені літери ²Í.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті кінцем XVI – кін-

цем XVIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2358 (табл. СХІ, 3)
Незважаючи на пошкодження та закриті шпаклівкою прорізи можемо

встановити, що напис містив велику літеру Õ та значно меншу за розмірами È.
Датування. За формою написання è з діагональною перемичкою час

появи графіті може бути віднесений до другої чверті ХIV – кінця ХVIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2359 (табл. СХІ, 4)
На фресці прокреслені літери Ì та Í чи È з горизонтальною перемич-

кою. Останній варіант визначення літери видається нам більш вірогідним.
Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою час

появи графіті визначається в межах другої чверті ХI – кінця ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2360 (табл. СХІІ, 1)
Незважаючи на низький рельєф прорізів можемо встановити, що напис

складається з двох розташованих один над одним складів ÑÀ.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті може

бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2361 (табл. СХІІ, 2)
Між закінченнями першого та другого рядків запису про внесення руги

на поминання душі Святослава (№ 9) біля кута стіни прокреслені літери ÄÊÀ.
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Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та А-подіб-
ної ä графіті може бути датоване в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2362 (табл. СХІІ, 3)
На фресці прокреслені розташовані в стовпчик склади ÅÄ та ÍÅ, які, най-

вірогідніше, слід розглядати як числівник åäíå ‘одне’. Приклад його написання у
такій формі демонструє напис № 1105 [Корнієнко 2010, с. 116, табл. CXCVIII, 3].

Датування. За формою написання А-подібної ä графіті може бути дато-
ване в межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 2363 (табл. СХІІ, 4)
В коментарі до запису № 9 згадувався С. Висоцьким, проте окремого но-

меру він не отримав.
Подвійними рисками на фресці прокреслений чотириконечний хрест з

розширеними кінцями у вигляді незамкнених у вершині трапецій.
Датування. Особливості розташування (малюнок пошкодила літера à

графіті № 9) дозволяють датувати графіті другою – третьою чвертю ХІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2364 (табл. СХІІ, 5)
На фресці прокреслена літера Ì.
Датування. Оскільки прорізи графіті повністю закриті шпаклівкою, час

його можливої появи окреслюється широкими хронологічними межами від дру-
гої чверті ХІ до кінця ХVІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2365 (табл. СХІІ, 6)
Між передостаннім та останнім рядками запису № 9 про внесення руги

на поминання душі Святослава простежується фрагментарно збережений напис:

Фрагментарність тексту перешкоджає його реконструкції.
Датування. Особливості розташування дозволяють датувати графіті дру-

гою – третьою чвертю ХІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2366 (табл. СХІІІ, 1)
На фресці прокреслена літера À.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті да-

тується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2367 (табл. СХІІІ, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку, складові напису відносно чітко

простежуються:
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З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Áûëú åñìú.
Був, є.

Датування. За формою написання á з округлою незамкненою петлею та
виступом зверху, ë та ì з покриттям, а також ú з виступом зверху графіті дату-
ється в межах другої чверті ХІ – першої чверті ХІІ ст.

Категорія: окремі слова та словосполучення.

Графіті № 2368 (табл. СХІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, не

розчищеними від шпаклівки. Внаслідок цього можуть бути ідентифіковані лише
Ï посередині рядка та Ú наприкінці.

Датування. За формою написання ú з виступом зверху графіті датується
в межах другої чверті ХІ – кінця ХV ст.; при цьому, відповідно до типовості по-
ширення такої форми написання літери, верхня хронологічна межа може бути
обмежена кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2369 (табл. СХІІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, від нього залишилась лише одна літера À.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті да-

тується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2370 (табл. СХІІІ, 5)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений численними вибоями

та подряпинами, простежується тільки À та щогла ще однієї літери за нею.
Датування. За формою написання à з пласким верхом, видовженою спин-

кою та покриттям графіті слід датувати в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2371 (табл. СХІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, проте

його складові відносно добре простежуються. У верхньому рядку прокреслена
літера Ä, яка вписана у трикутної форми титло. В нижньому рядку бачимо за-
лишки пошкодженої вибоєм літери, за нею – Ò та Î.

Датування. За формою написання ä на щічках та триногої ò графіті
може бути датоване другої чвертю ХV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2372 (табл. СХІV, 2)
На фресці прокреслена літера Å під горизонтальними титлом.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

в межах другої чверті XI – кінця XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2373 (табл. СХІV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та

слабо розчищена від олійної фарби ХІХ ст., внаслідок чого з-поміж складових
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напису ідентифікуються лише дві літери À у верхньому рядку, Ð, ймовірна À та
Ë в нижньому.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та прямоліній-
ної з округлою петлею ð графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2374 (табл. СХІV, 4)
Тиньк в місці розташування малюнка затертий, пошкоджений дрібними

вибоями. Простежуються контури голови та тулуба людини.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-

гої чверті XI – кінця XVI ст.
Категорія: антропоморфні зображення.

Графіті № 2375 (табл. СХV, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями та міс-

цями не розчищений від олійної фарби ХІХ ст.:

Значні втрати перешкоджають реконструкції тексту.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2376 (табл. СХV, 2)
На фресці прокреслені дві фігури. Перша має вигляд літери Ë, друга –

D, в лівій частині якої прокреслений схожий на літеру Õ знак. Обидві фігури
з’єднані у верхній частині горизонтальною лінією.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-
гої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2377 (табл. СХV, 3)
Незважаючи на слабку розчистку поверхні тиньку від фарби ХІХ ст., можемо

встановити всі складові малюнку. Вверху праворуч прокреслене коло, в середині
якого завитки утворюють щось на кшталт очей. Знизу ліворуч помітний квадрат з
правою діагоналлю. Між обома фігурами прокреслені кілька скісних ліній.

Датування. Оскільки прорізи графіті повністю закриті шпаклівкою, час
його можливої появи окреслюється широкими хронологічними межами від дру-
гої чверті ХІ до кінця ХVІІ ст.

Категорія: емблеми.

І.14. Фреска з образом св. Міни

Знаходиться в північно-західному куті передвівтарного компартимента
на південній грані східної лопатки другого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого ідентифікований Н. Нікітенко за іконогра-
фією [Никитенко 2008а, с. 173, ил. на с. 206]. В нижній частині на висоту
близько 1 м стародавній тиньк втрачений, великий округлий обвал присутній
також біля ребра. У верхній частині фреска слабо розчищена від олійної фарби
ХІХ ст., трохи нижче сильно затерта та пошкоджена подряпинами. С. Висоць-
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кий опублікував три графіті, які знаходяться на цій фресці: № 151, № 222 та
№ 223. Окрім того, на фресці виявлено ще вісімнадцять графіті, яким надано
номери від 2378-го по 2395-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 151 (табл. СХVІ, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 62-63, табл. LVI, 1; LVII, 1].
Права частина запису знищена обвалом тиньку:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ì(h)ñ(#)öà ìà[è#] … Âîëîäèìè[ðú].
Місяця травня … Володимир.

Датування. На думку С. Висоцького, в записі мова йшла про дату смерті
Володимира Мономаха, тож час появи графіті він відносив до 1125 р. Палеогра-
фія складових напису не суперечить його датуванню 20-ми рр. ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 222 (табл. СХVІ, 2)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 104-105, табл. СХІІ, 2;

СХІІІ, 2], прочитання коригували Т. Рождественська [Рождественская 1992, с.
15; 2009, с. 321; дослідниця всюди помилково подає графіті під № 221] та А. Ту-
рілов [Турилов 2000, с. 50]:

1 ñî2ìíú3 ïîìîmíèêú
С. Висоцький                             íå óáîþñ# ÷òî ñòâîðè4

ìíh5 ÷ë6âêú
1 ã(îñïîä)ü2 ìíh3 ïîìîmíèêú

Т. Рождественська íå óáîþñ# ÷òî ñòâîðè4

ìíh5 ÷(åëî)6â(h)êú
1 ñü2 ìíh3 ïîìîmíèêú

А. Турілов                                   íå óáîþñ# ÷òî ñòâîðè4

ìíh5 ÷ë6âêú

1) всі дослідники проігнорували наявність ще однієї літери перед почат-
ком рядка, хоча вона добре помітна на опублікованій С. Висоцьким фотографії;
тож, на початку рядка можемо бачити велику літеру ï з титлом над нею, причому
під час виконання перекладини автор потрапив на ділянку з гніздом від соломи,
в результаті чого шматок тиньку викришився;

2) дві наступні літери дослідники читали як ñî (С. Висоцький), ãü (Т. Рож-
дественська) або ñü (А. Турілов); звернення до оригіналу запису дозволило вста-
новити, що тут видряпані літери ãä;

3) в оригіналі сьома літера впевнено читається як ú, а не h.
4) наприкінці другого рядка С. Висоцький відмічає наявність лежачої ð

замість титла, його прочитання підтримали інші дослідники; проте звернення до
оригіналу дозволило встановити наявність тут надрядкової ò під титлом;
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5) третю літеру нижнього рядка всі дослідники ідентифікували як h,
однак звернення до оригіналу запису дозволило встановити, що тут виконана ú;

6) як видно з публікації Т. Рождественської, в останньому слові літеру ë
вона вказує як пропущену, проте ë чітко читається.

Зважаючи на наведені зауваження, наявний на стіні текст виглядатиме
наступним чином:

З розбивкою на слова:
Ã(îñïî)ä(ü) ìíú ïîìîmíèêú íå óáîþñ# ÷òî ñòâî[ð]èò(ú) ìíú ÷ë(î)â(h)êú.
Господь мені помічник, не убоюся того, що зробить мені людина.

Оскільки автор напису навів текст шостого віршу сто сімнадцятого
псалма, першу поставлену під титло літеру ï вірогідно розглядати як скорочену
форму слова ï(ñàëúìú) ‘псалом’.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст.,
Т. Рождественська – до XIV ст. За формою написання літери â, верхня петля
якої скісна до щогли, å з язичком догори, ì з провисаючою петлею та прямими
щоглами та ó з перемичкою графіті найвірогідніше датувати в межах початку
XIV – першої чверті XV ст.

Категорія: цитати та посилання на твори книжної писемності.

Графіті № 223 (табл. СХVІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 105, табл. СХІV, 2; СХV, 2],

прочитання коригував А. Турілов [Турилов 2000, с. 50-51]:
1 ñòû2 ñ[î]ìíú3

ñòû#4 ñîfèå5

С. Висоцький                                 áóäåòî6 ìè
ïîìîmü7íèê8[è?] 9

1 ñòà2”(->?) Àííà3

ñòà”(->?)4 ñîfèå5

А. Турілов                                      áóäåòå6 (áóäåòà6?) ìè
ïîìîmü7íèö8 (-è) 9

1) С. Висоцький опублікував лише середню частину запису, пропус-
тивши п’ять рядків зверху;

2) третя літера рядка С. Висоцьким була прочитана як û, А. Турілов за
фотографією ідентифікував її як à; звернення до оригіналу дозволило встановити
правоту саме С. Висоцького, адже û тут читається однозначно;

3) наступні літери С. Висоцьким були визначені як ñ[î]ìíú, А. Турілов
запропонував читати тут закінчення першого слова “(->?) та ім’я Àííà; вивчення
оригіналу напису вказує, що ідентифікувати ми можемо лише три останні знаки
як ííà, а два попередні знищені вибоями;

4) в наступному рядку А. Турілов допускає помилку, пропонуючи читати
прикметник як ñòà”(->?), оскільки на фресці чітко простежується його форма,
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правильно прочитана С. Висоцьким як ñòû#;
5) остання літера рядка пошкоджена вибоєм, проте збережені контури та

контекст дозволяють реконструювати її радше як #, а не å;
6) шоста літера рядка правильно прочитана С. Висоцьким як î, тому за-

пропонована А. Туріловим ідентифікація її як å або à не може бути прийнята;
7) шоста літера рядка впевнено ідентифікується як ú, а не ü;
8) А. Турілов справедливо запропонував читати останню видиму літеру

рядка як ö, а не ê;
9) опублікованим С. Висоцьким рядком напис не завершується, нижче

помітні ще два фрагментарно збережені рядки.
Зважаючи на наведені вище зауваження наявний текст виглядатиме на-

ступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ñï(à)[ñ]è Ã(îñïîä)è ðà[á]à ñâî[åã]î … áî ñ(â#)òû[# À]ííà Ñ(â#)òû# Ñîfè[#]
áóäå òî ìè ïîìîmúíèö[è] …
Спаси, Господи, раба свого … бо свята Анна {та} Свята Софія будуть мені по-
мічницями …

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. Втім,
за формою написання à та ä з покриттям, â з нижньою петлею скісною до щогли,
прямолінійної ð з петлею кутом вгору та û без перемички графіті найвірогідніше
датувати в межах другої чверті XIІ – третьої чверті XІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2378 (табл. СХVІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями та по-

гано розчищений від олійної фарби ХІХ ст., внаслідок чого можемо з певною
долею вірогідності можемо ідентифікувати літери ÏÅ на початку верхнього
рядка, Ñ та Ë або À наприкінці нижнього.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до кінця XVI – кінця XVII ст. 

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2379 (табл. СХVІІІ, 2)
В місці розташування напису поверхня стіни пошкоджена вибоями та
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слабо розчищена від олійної фарби, простежуються лише дві літери ÒÀ під го-
ризонтальним титлом з пересічкою.

Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах
кінця XVI – кінця XVII ст. 

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2380 (табл. СХVІІІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку, у верхньому рядку можемо іден-

тифікувати склад ÑÎ, а в нижньому – літеру Ï, добре видимі ÕÈÈ та Ë або À.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

в межах кінця XVI – кінця XVII ст. 
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2381 (табл. СХІХ, 1)
Рельєф прорізів доволі низький, закінчення рядка знищене обвалом

тиньку. Збережена частина тексту містить слова ðàáà ñâîå[ãî] ‘раба свого’.
Датування. Скорописні форми написання літер, насамперед á, дозволя-

ють датувати графіті в межах кінця XVI – кінця XVII ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2382 (табл. СХІХ, 2)
Закінчення рядка знищене обвалом тиньку. Від тексту збереглось лише

слово ïîì"íè ‘пом’яни’ та фрагмент щогли ще однієї літери.
Датування. Скорописні форми написання літер, насамперед “" та í, до-

зволяють датувати графіті в межах кінця XVI – кінця XVII ст. 
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2383 (табл. СХІХ, 3)
На фресці простежуються літери ÍÈÊÎ, далі тиньк обвалився. Найвіро-

гідніше реконструювати текст як ім’я Íèêî[ëà] ‘Нікола’.
Датування. За формою написання ІС-подібної розімкненої ê графіті да-

тується в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст. 
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2384 (табл. СХІХ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями:

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

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2385 (табл. СХХ, 1)
Поверхня стародавнього тиньку в місці розташування напису сильно по-

шкоджена вибоями, простежуються контури лише окремих його складових:
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З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ñï(à)ñè Ã(îñïî)[ä]è ð[àá]à [ñ]âîåã[î]…
Спаси, Господи, раба свого…

Датування. Структура формули дозволяє віднести час ймовірної появи
графіті до проміжку часі від кінця XVI до кінця XVII ст. 

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2386 (табл. СХХ, 2)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2387 (табл. СХХ, 3)
Незважаючи на пошкодження, на фресці простежується запис „аненайки”:

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті най-
вірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XІI ст.

Категорія: написи музичного змісту.

Графіті № 2388 (табл. СХХ, 4)
На фресці голкою прокреслені літери ÏÎ.
Датування. За формою написання ï з виступом зверху графіті найвіро-

гідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XІІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2389 (табл. СХХІ, 1)
Незважаючи на дрібні пошкодження, складові напису збереглись добре:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìî[z]è ðàáî{ó}.
Господи, поможи рабу.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з петлею кутом вгору
графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – першої чверті XІІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2390 (табл. СХХІ, 2)
На поверхні стіни простежується літера Â.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

кінцем XVI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2391 (табл. СХХІ, 3)
Незважаючи на дрібні пошкодження тиньку можемо встановити, що на

фресці прокреслені літери ÐÍ²È у верхньому рядку та Ì – у нижньому.
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Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений
в межах кінця ХVІ – кінця XVІI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2392 (табл. СХХІ, 4)
На фресці прокреслені літери ÑËÕ.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до кінця ХVІ – кінця XVІI ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2393 (табл. СХХІІ, 1)
Складові напису пошкоджені, проте можуть бути ідентифіковані:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Ì(h)/ñ/ñ(#)öà ìà³à âú… 
Місяця травня у…

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та ì з по-
криттям графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем XІI ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2394 (табл. СХХІІ, 2)
На поверхні стіни читається слово ¼(à)ëú ‘писав’. Ім’я ж автора, воче-

видь, було виконане у нижньому рядку, який не зберігся внаслідок обвалу ста-
родавнього тиньку.

Датування. За формою написання ú з високою петлею графіті датується
в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.; при цьому, відповідно до типовості по-
ширення такої форми літери, нижню хронологічну межу найвірогідніше окрес-
лити кінцем ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2395 (табл. СХХІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від олійної фарби

ХІХ ст., місцями пошкоджений вибоями, внаслідок чого простежуються лише
окремі його складові:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîìåí[è] … [ðàá]à ñ[â]î[åãî] …
Пом’яни … раба свого …

Датування. За формою прорізів та структурою формули графіті може
бути датоване в межах кінця ХVІ – кінця XVІI ст.

Категорія: молитовний напис.

І.15. Фреска з образом св. Димитрія Солунського

Знаходиться в переході між передвівтарними компартиментами при-
ділів центральної нави й свв. Іоакима та Анни на східній грані східної лопатки
другого від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого
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ідентифікований за іконографією [Никитенко 2008, с. 234; Собор 2001, с. 251,
рис. 194; История 2007, с. 243, рис. 193]. В нижній частині поверхня стіни
сильно пошкоджена численними дрібними вибоями, які нині зашпакльовані. Біля
лівого ребра лопатки великий фрагмент стародавнього тиньку втрачений, як і
в нижній частині. С. Висоцький опублікував три графіті, які знаходяться на цій
фресці: № 99, № 192 та № 193. Окрім того, в ході сучасних досліджень виявлено
ще двадцять два графіті, які одержали порядкові номери від 2396-го по 2417-й
(табл. ІІ, 2). Написи №№ 2396-2399 досліджувались спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 99 (табл. СХХІІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 9-12, табл. I; II, 1], но-

вітні результати досліджень – В. Корнієнком [Корнієнко 2010а, с. 367-369].
Між запропонованим дослідником прочитанням та оригіналом напису

спостерігаються певні розбіжності, які включають кілька основних моментів:
ìî1-----äèí2úê@ | 3â4îëîäàðîäè 5 | 6w-----7ïàã@ | ä-----å8íü~9

1) на початку верхнього рядка дослідник вказує літери ìî, проте в ори-
гіналі добре помітно, що початок рядка знищений вибоєм, зберігся фрагмент лі-
тери à або #, за нею дійсно читається ì, а потім йде f, а не î;

2) вказана С. Висоцьким літера í насправді є частково пошкодженою ви-
боями ì; у коментарі дослідник як можливий варіант розглядав і таку можливість
інтерпретації цієї літери;

3) під час публікації не були враховані початкові літери рядка, які не по-
трапили до фотографії С. Висоцького; тут можемо відчитати пошкоджений ви-
боями склад ìà;

4) слідів вказаної дослідником літери â не простежується;
5) наприкінці другого рядка збереглась петля літери î або w;
6) на початку третього рядка можемо бачити фрагментарно збережені лі-

тери à та ñ, які реконструюються за контекстом;
7) на місці вказаних як втрачені літер чітко простежуються залишки ò,

від якої збереглась щогла та ліва частина перекладини, ú та è;
8) на початку четвертого рядка на місці вказаної дослідником ä чітко чи-

тається à, за нею – â; дві наступні літери за контекстом можуть бути визначені
як ë, що зберегла ліву скісну та å, повністю знищену вибоєм;

9) права частина літери ~ знищена вибоєм, тож вона може ідентифікува-
тись також як è; втім, контекст примушує надати перевагу першому запропоно-
ваному С. Висоцьким варіанту ідентифікації літери.

Зважаючи на наведені зауваження  текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів повний
текст можна реконструювати так:
[Ñ](â#ò)[à#] M(»thr) Q(eoа) Äèìúê@ Ìà[ðêà Âñåâ]îëîäà Ðîäèî[í]à {ñïàñè}.
Wòú è ïàã@[áû] {äàð@è} [èzúá]àâë[å]íü~.
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Свята Богородице, Дімку, Марка, Всеволода, Родіона врятуй. Від цієї загибелі
даруй їм звільнення.

Датування. С. Висоцький відповідно до власного тлумачення тексту як
запису про народження у Ярослава Володимировича сина Всеволода датував
напис 1030-м р. Проте подібне тлумачення не відповідає тексту запису, а форми
написання à, ä, ë та î з покриттям, è та ì з верхніми засічками, ï з виступом
зверху, округлої w, ü з округлою петлею та покриттям, а також використання @
дозволяють датувати графіті в другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.; відповідно до ти-
повості поширення форм написання ü та î ймовірні хронологічні рамки вико-
нання запису варто обмежити кінцем ХІ – серединою ХІІ ст.; контекстний аналіз
дозволяє окреслити ймовірний час виконання графіті кінцем 80-х – першою
чвертю 90-х рр. ХІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 192 (табл. СХХІV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 87-88, табл. LXXXVI, 2;

LXXXVII, 2].
Збереженість напису добра, всі його складові впевнено читаються:

З розбивкою на слова та відновленням втраченого фрагмента текст ви-
глядає наступним чином:
È Ïåòðèmå, è Ìèêóëèíèmå, è Ïîëèmå, è Áðú÷èòîìèmå, Ïåòðhè.
І Петрище, і Микулинище, і Поліще, і Брячитомище, Петрей.

С. Висоцький вважав, що в написі перераховуються діти Петра, чиє ім’я
в записі вказано останнім і який є автором графіті: він вказує синів Петра та Мі-
кулу, дочок Поліщу й Томіщу, по відношенню до останньої вживаючи прикмет-
ник „áðú÷è”. На нашу думку, в написі перераховуються п’ять чоловічих імен.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. За
формою написання ï з виступом зверху, прямолінійної ð з петлею кутом вгору
та h „тризубом” графіті найвірогідніше датувати в межах кінця ХІ – третьої
чверті ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 193 (табл. СХХV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 88, табл. LXXXVIII, 2;

LXXXIX, 2].
Між запропонованим дослідником прочитанням та оригіналом напису

спостерігаються певні розбіжності, які включають кілька основних моментів:
îïîìîmèìî | âîzè1ä[ó]2 | ïò#áåzàèz[à]3è | âúìëîñòü4 | ãïî-5äü

1) в місці вказаної дослідником літери è тиньк пошкоджений, що не до-
зволяє впевнено її ідентифікувати;
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2) так само через пошкодження тиньку неможливо однозначно ідентифі-
кувати літеру як ó; окрім того, за нею помітні залишки ì;

3) через вибої літера à не може бути впевнено визначена, до того ж, вона
знаходиться на деякій відстані від попередньої z;

4) остання літера четвертого рядка збереглась добре, вона впевнено іден-
тифікується як å, а не ü;

5) вказана С. Висоцьким як втрачена літера нижнього рядка насправді є
лівою частиною не зовсім вдало виконаної ä, яку автор видряпав праворуч.

Зважаючи на наведені вище зауваження наявний текст виглядає наступ-
ним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст може
бути представлений наступним чином:
Yòî ïîìîmè ìî[ëèòè] … âîz[ú]ä[à]ì[ú] … ï(àì)#ò³ Á(îæ)å zà … âú
ì(è)ëîñòå Ã(îñ)ïî/ä/äü.
Що помочі молити … воздам … пам’яті Боже за … в милості Господь.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. Втім,
за формою написання à з покриттям та видовженою спинкою, á з високою ок-
руглою петлею, â з переломом, петлі якої не торкаються щогли, нахиленої ліво-
руч z з переломом, # з язичком кутком графіті найвірогідніше датувати в межах
останньої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: цитати та посилання на твори книжної писемності.

Графіті № 2396 (табл. СХХVІ, 1) 
Тиньк в місці розташування напису слабо розчищений від олійної фарби,

пошкоджений численними дрібними вибоями, внаслідок чого простежуються
лише окремі його складові. У верхньому рядку можемо ідентифікувати велику
літеру М. В середньому рядку простежуються залишки фрази [b]il t[u] roku
1[6]0… ‘був тут року 160…’. Відповідно до структури подібних формул в ниж-
ньому рядку мали бути вказані особисте та родове імена автора. Від першого
впевнено читається літера R, за нею збереглись неясні фрагменти літер. Напри-
кінці рядка простежуються, вірогідно, дві літери родового імені K та A. Через
значні втрати повна реконструкція тексту унеможливлена.

Датування. Зважаючи на те, що в тексті фрагментарно читається дата
виконання запису, час появи графіті може бути обмежений 1600 – 1609 рр.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2397 (табл. СХХVІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте можемо

встановити, що він складався з особистого та родового імен автора: Samuel
Jablonowsk[i] ‘Самуїл Яблоновський’.

Розділ І. Графіті північної сторони приділа святих Іоакима та Анни
__________________________________________________________________________________

101



Датування. За особливостями розташування (літера J заходить на запис
№ 2396) графіті може бути датоване в межах початку – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2398 (табл. СХХVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису затерта, місцями слабо роз-

чищена від олійної фарби ХІХ ст. Втім, на фресці впевнено читаються особисте
та родове імена автора: Jan Łewkowicz ‘Ян Левкович’.

Датування. За типологічним методом графіті датується останньою
чвертю XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2399 (табл. СХХVІІ, 2)
Напис виконаний ножем, причому авторові не завжди вдавалось втри-

мати лезо ножа рівно в прорізах, тому вони мають різну товщину та глибину, а
самі літери – різні розміри та часом значну схематичність. До того ж тиньк в
місці розташування напису пошкоджений кількома вибоями, затертий та місцями
не розчищений від шматків олійної фарби ХІХ ст. Втім, попри всі труднощі на-
явні контури та контекст дозволяють ідентифікувати майже всі літери:

Особливості розташування складових напису дозволяють визначити, що
спочатку були прокреслені складові середнього та нижнього рядка, а потім була
виконана приписка зверху.

Відтак, з відновленням втрачених фрагментів текст можемо представити
наступним чином:
Ian J[a]rosze[w]ycz z Tоrgowic.
Ян Ярошевич з Торговиць.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-
несений до останньої чверті XVI – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2400 (табл. СХХVІІІ, 1)
На фресці прокреслені літери ÌÁ, а під ними – маленький чотириконеч-

ний хрестик у півколі.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах

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

Графіті № 2401 (табл. СХХVІІІ, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка сильно пошкоджений вибоями,

його прорізи не розчищені від шпаклівки. Втім, можемо встановити, що тут було
зображено шестикінечний хрест, який складається зі щогли, перекладини та сим-
волічної таблички над головою Ісуса Христа. Кінці перекладини, таблички та
вершини щогли мають розширення у вигляді трикутників. Основа щогли спира-
ється на відкриту донизу двоступінчасту Голгофу.
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Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, час появи
графіті визначається широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до
кінця XVII ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2402 (табл. СХХVІІІ, 3)
На фресці простежується Å (може бути також визначена як пошкоджена

Ñ), Î (не виключено – пошкоджена Ñ чи Å), Ñ, Î, Ã (або пошкоджена Ò) та Ú.
Датування. За формою написання ú з округлою петлею графіті може

бути датоване в межах другої чверті ХІ – середини ХІІ ст.; при цьому, відповідно
до типовості поширення такої палеографічної ознаки, вірогідна нижня хроноло-
гічна межа може бути окреслена кінцем ХІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2403 (табл. СХХVІІІ, 4)
На фресці прокреслені літери ÂÚ, ймовірно, прийменник, що входив до

складу незавершеного напису.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої торкаються

щогли, та ú з нахиленою щоглою графіті може бути датоване в межах другої
чверті ХІ – першої чверті ХІV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення
такої форми написання â, верхню хронологічну межу ймовірно окреслити пер-
шою чвертю ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2404 (табл. СХХІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, збереглись

літери ZÈ, на деякій відстані Î, наприкінці рядка фрагмент Î та літера ¤.
Датування. За формою написання нахиленої ліворуч z з переломом, è з

верхньою засічкою та # з язичком „кутком” графіті може бути датоване в межах
середини ХІІ – першої чверті ХІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2405 (табл. СХХІХ, 2)
На фресці голкою прокреслені літери ÊÅ, що є традиційним скороченням

грецького слова-звернення K(uri)e ‘KÚrie, Господи’
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-

реслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2406 (табл. СХХІХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, його складові не розчищені від шпаклівки:

З розбивкою на слова та слова та відновленням втрачених фрагментів
текст виглядає наступним чином:
Ãí(h)â[ë]è //à/ / à îò÷à[h]ñà íà âñ["êú]…
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Гніви, а впавши у відчай, на кожного…

Датування. За формою написання вертикальної à з видовженою спин-
кою, â із заокругленими не з’єднаними між собою петлями та ÷ у вигляді бокаль-
чика графіті найвірогідніше датувати в межах кінця ХІV – початку ХV ст.

Категорія: цитати та посилання на твори книжної писемності.

Графіті № 2407 (табл. СХХІХ, 4)
На поверхні стіни прокреслена фігура у вигляді квітки.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

кінцем ХVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2408 (табл. СХХХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, збереглись

літери ÒÚ та, на деякій відстані, Ð.
Датування. За формою написання прямолінійної ð з петлею кутом вгору

графіті датується в межах другої чверті ХІ – середини ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2409 (табл. СХХХ, 2)
Стародавній тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями,

значно постраждали його складові. У верхньому рядку можемо визначити наяв-
ність K та фрагментарно збережену E або O. Наступні літери ідентифікувати не
вдається. В другому рядку можна визначити лише O в середині рядка. На початку
нижнього рядка простежується склад TA, потім лігатура літер NAG, під перекла-
диною останньої виконана Q, за нею – I. Наступні літери знищені вибоєм.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-
реслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2410 (табл. СХХХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями та затерта, простежується літери ÈÐÈÑÀ та фрагменти ще двох за ними.
Датування. За формою написання криволінійної ð з петлею кутом донизу

графіті може бути датоване останньою третиною ХІІ – кінцем ХV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2411 (табл. СХХХ, 4)
Незважаючи на пошкодження тиньку можемо встановити, що на фресці

прокреслений текст традиційної формули:
Ãî(ñïîäè) ïîìîz[è].
Господи, поможи.

Звертає на себе увагу форма літери ì, яка більше нагадує грецьку m.
Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з переломом

графіті датується другою чвертю ХІ – першою чвертю XIV ст.; при цьому, від-
повідно до типовості поширення такої форми літери, верхня хронологічна межа
може бути обмежена кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2412 (табл. СХХХІ, 1)
На фресці прокреслена літера À.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

кінцем ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2413 (табл. СХХХІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, однак можемо

встановити, що тут було накреслене дієслово-прохання ïî[ìî]z[è] ‘поможи’.
Датування. За формою написання Ú-подібної вертикальної z графіті да-

тується другою чвертю ХІІ – серединою XIV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2414 (табл. СХХХІ, 3)
Складові напису сильно пошкоджені вибоями та закриті шпаклівкою. За

контурами у верхньому рядку можемо ідентифікувати літери ÂÚ, у нижньому –
ÔÏ. Найвірогідніше розглядати графіті як дату, що вводиться прийменником
âú. Сама ж дата може бути реконструйована наступним чином: {½}ÔÏ{À-F},
тобто, тут міг бути зазначений рік від 6580 (1072/1073) по 6589 (1081/1082).

Датування. Відповідно до наявної в тексті інформації графіті датується
70-ми – початком 80-х рр. ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2415 (табл. СХХХІ, 4)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю ХІ –

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

Графіті № 2416 (табл. СХХХІ, 5)
На поверхні стіни зображений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2417 (табл. СХХХІ, 6)
Незважаючи на значні пошкодження тиньку можемо встановити, що на

фресці був виконаний малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах

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

І.16. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-східному куті передвівтарного компартимента
на південній грані західної лопатки першого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Біля ребра стародавній фресковий тиньк втрачений, проте
в цілому стан його збереження задовільний, незважаючи на дрібні вибої та міс-
цями слабку розчистку від пізнішої олійної фарби. Під час досліджень С. Ви-
соцького був опублікований напис № 191, в ході сучасних досліджень виявлено
ще чотири графіті, яким надано номери від 2418-го по 2421-й (табл. ІІ, 2).
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Графіті № 191 (табл. СХХХІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 87, табл. LXXXVI, 1;

LXXXVII, 1], прочитання коригував А. Залізняк [Зализняк 2004, с. 283].
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено читаються.

Відмінність між запропонованим С. Висоцьким прочитанням та коригуванням
А. Залізняка полягає в тому, що останній за фотографією встановив наявність
двох літер на початку передостаннього рядка; окрім того, дослідник припустив
можливу наявність ще кількох літер, проте не міг встановити яких саме, оскільки
фото було обрізане. 

Загалом, наявний на стіні текст виглядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ã(îñïîä)è ïîìèëóè ìåíå ãðhøåíàãú Òèòà ìîë#m#[ñ]# Òåá[å].
Господи, помилуй мене, грішного Тита, який молиться тобі.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. Втім,
за формою написання дзеркальної à з видовженою спинкою, á з високою округ-
лою петлею, ã з виступом зверху, криволінійної ð з округлою петлею графіті най-
вірогідніше датувати в межах останньої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2418 (табл. СХХХІІІ, 1)
Збереженість напису доволі добра:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáq ñ[âî]åìî[ó].
Господи, поможи рабу своєму.

Звертає на себе увагу дзеркальна ð на початку другого рядка. Загалом за-
гальний вигляд літер видає руку не зовсім вправного писця.

Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з розвилкою, ð
з маленькою голівкою, q зі зменшеним î графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2419 (табл. СХХХІІІ, 2)
Незважаючи на дрібні вибої, подряпини та місцями слабку розчистку по-

верхні стіни від олійної фарби ХІХ ст., текст впевнено читається як запис імені
в називному відмінку Èîàííú ‘Іоанн’.
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Датування. Скорописні форми написання літер, особливо è з діагональ-
ною перемичкою та à з горизонтальною, а також форма прорізів дозволяють да-
тувати графіті кінцем ХVІ – кінцем ХVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2420 (табл. СХХХІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями та слабо розчищена від олійної фарби; деякі складові на початку серед-
нього та нижнього рядків ідентифікуються завдяки тому, що фарба ХІХ ст.
утрималась на поверхні стіни в процесі розчистки, тим самим оконтурюючи літери:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
[Ñï](à)ñè … Ìàí[óèëà] "êîâëåâà A[ã]à[f]èþ
Спаси … Мануїла Яковлєва, Агафію.

Датування. Скорописні форми написання літер, а також форма прорізів
вказують, що графіті було виконано у проміжок часу від кінця ХVІ до кінця ХVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2421 (табл. СХХХІV, 2)
На фресці помітні літери ÑÏÑ – скорочена форма слова ñï(à)ñ(è) ‘спаси’.
Датування. За формою написання триногої ò, а також за формою про-

різів час появи графіті слід віднести до кінця ХVІ – кінця ХVІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

І.17. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-східному куті передвівтарного компартимента
на західній грані південної лопатки першого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Ребро фрески нерівно зрізане, поверхня стародавнього
тиньку врита тріщинами, вибоями та місцями слабо розчищена від олійної
фарби ХІХ ст. С. Висоцький опублікував чотири графіті, виконані на фресці:
№ 59, № 173, № 174 та № 190. Окрім того, в ході сучасних досліджень було ви-
явлено ще двадцять написів, які одержали номери: 190а, 2422-2440 (табл. ІІ, 2).

Графіті № 59 (табл. СХХХV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1966, с. 100, табл. LVІI, 1; LVIІI, 1],

прочитання коригував А. Турілов [Турилов 2000, с. 31]. Розбіжності включають
кілька основних моментів:

ñåàzúãðåø1íû[è]2

íèêîëà[íà]ïñà
õúìú[ë]#ñ#
ãóèáã3ñâîå

С. Висоцький                                             ìóäà4záàâè
òü5[ì]#-6mèñëå7

íûõú[ãðå]8õú
ìîèõú9
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ñåàzúãðåø[ü]1íû¿ 2

íèêîëà[íà]ïñà
õúìúë#ñ#
ãóèáãó3ñâîå

А. Турілов                                                 ìóäà(è)4záàâè
òü5[ì]#(áå)6mèñëü7

íûõú[ãðå]8õú / [ãðh]8õú
ìîèõú9

1) А. Турілов цілком слушно визначив наявність ще однієї літери між ø
та í, яка може бути реконструйована як ú або ü;

2) остання літера верхнього рядка виконана у вигляді вертикальної риски,
що примушує розглядати її як ³; жодних слідів двох крапок немає;

3) між літерами ã та ñ А. Турілов справедливо реконструює ó, фрагмент
якої добре простежується;

4) так само між літерами à та z А. Турілов слушно реконструює è;
5) від вказаної як добре збереженої літери ü залишилась лише верхня

частина щогли;
6) з огляду на структуру рядка, варто повністю погодитись з думкою

А. Турілова щодо реконструкції в середині шостого рядка літер áå;
7) наприкінці шостого рядка впевнено читається ü, а не å;
8) на фресці простежується невеликий фрагмент петлі літери h;
9) дві останні літери наприкінці нижнього рядка пошкоджені.
Зважаючи на наведені вище зауваження, наявний на стіні текст виглядає

наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ñå àzú ãðåø[ü]íû³ Íèêîëà [íà]ïñàõú ìú[ë]#ñ# Ã(îñïîä)ó è Á(î)ã[ó] ñâîåìó
äà [è]záàâèò[ü ì]# [áå]mèñëüíûõú [ãðh]õú ìîè[õú].
Це я, грішний Нікола, написав, молячись Господу і Богу своєму, нехай збавить
мене численних гріхів моїх.

Датування. В. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. За
формою à з видовженою спинкою та верхньою засічкою, á з виступом зверху, â
з округлою петлею, А-подібної ä з покриттям, z з переломом хвоста, ë з покрит-
тям, криволінійної ð з округлою петлею, ú з виступом зверху, û без перемички час
появи графіті найвірогідніше окреслити в межах середини ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 173 (табл. СХХХVІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 77, табл. LХХІV, 1;

LХХV, 1], прочитання коригував А. Турілов [Турилов 2000, с. 41]. Розбіжності
торкаються прочитання нижнього рядка:

С. Висоцький                         èêúïðî1÷èì2[ú]3

А. Турілов                              èêúïðå1÷èñ2[òîè]3

1) замість вказаної С. Висоцьким літери î А. Турілов цілком слушно за-
пропонував читати å;

2) вказану публікатором ì варто інтерпретувати як ñ;
3) наприкінці рядка перед обвалом тиньку частково збереглась літера ò.
Окрім того, на початку першого рядка прокреслений невеликий простий

чотириконечний хрест.
Зважаючи на наведені зауваження наявний на стіні текст варто предста-

вити наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ñå àzú ãðhø[ü]íû íàïèñàõ[ú] ìîë#ñ# êú … è êú Ïðå÷èñò[îè]…
Це я, грішний, написав, молячись до … і до Пречистої.

Датування. С. Висоцький датував графіті рубежем ХІІ – ХІІІ ст. Форма
написання à з видовженою спинкою, Е-подібної å, нахиленої праворуч z з пере-
ломом, прямолінійної ð з округлою петлею та ð, верх петлі якої не з’єднаний зі
щоглою, û з середньою перемичкою час появи графіті окреслюється в межах по-
чатку ХІІ – початку ХІІІ ст.; при цьому вірогідною нижньою хронологічною
межею варто визнати третю чверть ХІІ ст. відповідно до типовості поширення
такої форми û.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 174 (табл. СХХХVІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 77, табл. LХХІV, 1;

LХХV, 1].
Права частина напису знищена обвалом тиньку:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Àzú ¼(à)ëú ãðåø[üíûè ïîìè]ëuè ì# Ã(îñïîä)è.
Я писав, грішний, помилуй мене, Господи.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. За
формою написання ã з виступом зверху, å з засічкою на язичку, нахиленої ліворуч
z з переломом, ð з петлею на весь рядок та u з довгими вусами графіті найвіро-
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гідніше датувати в межах середини ХІІІ – кінця XIV ст.; при цьому більш віро-
гідною нижньою хронологічною межею, відповідно до типовості такої форми ð,
є друга чверть XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 190 (табл. СХХХVІІ)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 86-87, табл. LХХХІV;

LХХХV], прочитання коригував А. Турілов [Турилов 2000, с. 44]. Розбіжності
торкаються прочитання трьох нижніх рядків:

íîâèìîèå1ãî
С. Висоцький                               â2îêîñåáåñú

[ãð]høèõq3

íîâèìîíî1ãî
А. Турілов                                      á2îêîñåáåñú

[ãð]høèõî3

Вивчення оригіналу напису дозволило встановити правильність запро-
понованих А. Туріловим поправок. Зважаючи на них, наявний на стіні текст ви-
глядає наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ã(îñïîä)è ïîìèëóè è ïðîñòè ðàáà ñâîåãî Ñüìhíîâè ìîíîãî áî êî ñåáå
ñúã[ð]høèõî.
Господи, помилуй і прости раба свого, Семенові багато, як і собі, нагрішив.

Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. За
формою написання á, ã та ï з виступом зверху, ì та ë з верхніми засічками, пря-
молінійної ð з петлею кутом вперед та прямолінійної ð з петлею кутом вгору гра-
фіті найвірогідніше датувати в межах середини ХІІ – першої чверті XIІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 190а (табл. СХХХVІІ)
Частково опубліковане С. Висоцьким в складі № 190 [Высоцкий 1976,

с. 87, табл. LХХХІV; LХХХV].
Вивчення оригіналу напису дозволило встановити, що наведене дослід-

ником ім’я Ïåòðú ‘Петро’ є нижнім розчищеним від пізнішої олійної фарби
рядком трирядкового напису. У верхньому простежується фрагмент літери Ñ, у
середньому – добре збережена Ë. Відтак, вірогідна реконструкція тексту може
бути представлена наступним чином:

Ñ[å ¼](à)ë[ú] Ïåòðú.
Це писав Петро.
Вочевидь, напис уточнює авторство попередньої молитви.
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Датування. С. Висоцький відніс час появи графіті до ХІІІ – XIV ст. За
формою написання ë з верхньою засічкою та прямолінійної ð з петлею кутом
вгору графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – першої чверті
XIІІ ст.; за контекстним аналізом хронологічні рамки слід окреслити серединою
ХІІ – першою чвертю XIІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2422 (табл. СХХХVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від олійної

фарби, проте контури частини його складових простежуються:

Найвірогідніше реконструювати текст наступним чином:
Ïîì["íè Ã(îñïî)ä]è ²wàíà.
Пом’яни, Господи, Іоанна.

Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, проте структура фор-
мули запису дозволяє віднести виконання графіті до проміжку часу від кінця
XVI до кінця XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2423 (табл. СХХХVІІІ, 2)
Нижня частина напису знищена вибоєм, простежуються лише п’ять літер

верхнього рядка:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîì[îzè].
Господи, поможи.

Датування. За формою написання ã з виступом зверху графіті датується
в межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2424 (табл. СХХХVІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений вибоями, затертий

та майже не розчищений від шпаклівки та олійної фарби ХІХ ст. Тим не менше,
за наявними контурами можемо встановити, що тут подвійними замкненими рис-
ками був накреслений чотириконечний хрест, кінці перекладини та вершина
щогли якого мають розширення у вигляді відкритих у вершині трапецій. Основа
щогли спирається на двоступінчасту відкриту донизу Голгофу, кінці нижньої схо-
динки якої оформлені у вигляді трикутників.

Датування. За формою частково розчищених від шпаклівки прорізів мо-
жемо встановити, що графіті виконане у проміжок часу від другої чверті XI до
кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2425 (табл. СХХХІХ, 1)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений вибоями та слабо
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розчищений від олійної фарби. За збереженими контурами можемо встановити,
що тут подвійними замкненими рисками прокреслений шестикінечний проквіт-
лий хрест. Праворуч над символічною табличкою над головою Ісуса Христа по-
мітні літери Ñ та Õ, вірогідно, не зовсім правильно виконана теонімограма.

Датування. За формою частково розчищених від шпаклівки прорізів мо-
жемо встановити, що графіті виконане у проміжок часу від другої чверті XI до
кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2426 (табл. СХХХІХ, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літери Ê, рахункова – з чотирьох вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

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

Графіті № 2427 (табл. СХХХІХ, 3)
На фресці голкою прокреслені літери Ð, Ì та склад ÑÎ.
Датування. За формою написання ð з великою петлею та ì з верхньою

засічкою графіті може бути датоване останньою чвертю XIІІ – кінцем XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2428 (табл. СХХХІХ, 4)
Поверхня стіни повністю закрита олійною фарбою, під якою простежу-

ються контури простого чотириконечного хреста.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті

може бути окреслений в межах від другої чверті ХІ до кінця XVII ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2429 (табл. СХL, 1)
Складові напису слабо розчищені від олійної фарби та шпаклівки, закін-

чення рядків не простежуються:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìî[z]è ðàá[ó] ñâîåì[ó] è ïð[îñòè].
Господи, поможи рабу своєму та пробач.

Датування. За формою написання â та ï з  виступом зверху, а також ð з
великою на весь рядок петлею графіті найвірогідніше датувати останньою
чвертю XIІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2430 (табл. СХL, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений вибоями, він слабо
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розчищений від олійної фарби. За збереженими контурами можемо визначити,
що автор прокреслив простий чотириконечний хрест з розширеними у вигляді
трикутників кінцями.

Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою час появи
графіті може бути окреслений широкими хронологічними рамками від другої
чверті ХІ до кінця XVII ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2431 (табл. СХLІ, 1)
Складові напису практично не розчищені від олійної фарби, проте в ці-

лому простежуються відносно добре:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è [ï]îìîzè ðàáq ñâî[å]ìq.
Господи, поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання z з виступом вправо та прямолінійної
ð з округлою петлею графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – першою
чвертю XІV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2432 (табл. СХLІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоями та

слабо розчищена від олійної фарби. За наявними фрагментами можемо встано-
вити, що на фресці подвійними замкненими рисками був прокреслений чотири-
конечний хрест, основа щогли якого спирається на відкриту двоступінчасту
Голгофу, кінці якої розширюються у формі трикутників.

Датування. За формою частково розчищених від шпаклівки прорізів мо-
жемо встановити, що графіті виконане у проміжок часу від другої чверті XI до
кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2433 (табл. СХLІІ, 1)
На фресці прокреслена літера Ã.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2434 (табл. СХLІІ, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений вибоєм та слабо роз-

чищений від олійної фарби, простежується лише нижня частина хреста, основа
щогли якого мала трикутне розширення. Втім, не виключена інтерпретація збе-
реженої частини як трикутної форми Голгофи.
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Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, час появи
графіті може бути окреслений широкими хронологічними рамками від другої
чверті ХІ до кінця XVII ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2435 (табл. СХLІІ, 3)
Напис знищений вибоями та обвалом тиньку, за контурами можемо іден-

тифікувати лише дві літери ÃÈ під горизонтальним титлом, що є традиційним
скороченням слова Ã(îñïîä)è ‘Господи’.

Датування. Структура формули дозволяє датувати графіті в межах дру-
гої чверті ХІ – кінця ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2436 (табл. СХLІІ, 4)
На фресці була прокреслена довга горизонтальна лінія, під якою ліворуч

були видряпані видовжені літери ÂÐ. Праворуч тиньк пошкоджений, збережені
фрагменти не дозволяють однозначно ідентифікувати літеру.

Датування. За формою написання â з округлою нижньою петлею та пря-
молінійної ð з петлею кутом донизу графіті датується в межах середини ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2437 (табл. СХLІІ, 4)
В полі, утвореному лінією та літерами попереднього напису простежу-

ються інші літери:

З розбивкою на слова та відновленням відсутніх фрагментів текст вигля-
дає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîì{îzè}.
Господи, поможи.

Встановити зв’язок записів № 2435 та № 2434 не виявляється за можливе,
хоча форма прорізів обох дуже подібна.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою та
за структурою формули графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ –
кінця ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2438 (табл. СХLІІІ, 1)
На фресці простежується фрагментарно збережений малюнок чотирико-

нечного хреста, вершина щогли якого має розширення у вигляді трикутника.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2439 (табл. СХLІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, права частина верхнього рядка знищена обвалом тиньку, складові серед-
нього та нижнього рядків не розчищені від шпаклівки та фарби ХІХ ст. Тим не
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менше, за контурами та контекстом вони можуть бути ідентифіковані:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст виглядатиме наступ-
ним чином:
Ïîì["íè] … Äàíèèëà.
Пом’яни … Даниїла.

Датування. Структура формули запису дозволяє віднести час появи гра-
фіті до проміжку часу від кінця XVI до кінця XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2440 (табл. СХLІІІ, 3)
На фресці виконаний запис імені ²îíà ‘Іона’.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця ХVІ –

кінця XVІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

І.18. Фреска з образом св. Іполіта Римського

Знаходиться в переході між передвівтарним компартиментом та вімою
на південній грані південної лопатки першого від вівтаря північного хрещатого
стовпа (табл. ІІ, 1). Образ святого ідентифікований завдяки інформації супро-
відного напису над правим плечем святого, де простежуються прокреслені в
стовпчик літери HPOLH та написане з інверсією закінчення Oj, що дозволяє ре-
конструювати ім’я як Іполит. Трохи праворуч збереглись дві літери супровідного
напису ХІХ ст. – HT. Фреска суттєво пошкоджена. Ліве ребро нерівно збите, в
нижній частині на висоту бл. 40 см від рівня підлоги вздовж усієї грані лопатки
тягнеться 30 см смуга втрат стародавнього тиньку. Поверхня стіни місцями
сильно затерта, пошкоджена дрібними вибоями, інколи слабо розчищена від
шпаклівки, в деяких місцях залишені фрагменти олійної фарби ХІХ ст. С. Ви-
соцьким було опубліковано два графіті, що знаходяться на цій фресці – № 226
та № 239. Окрім того, в ході сучасних досліджень було виявлено ще сімдесят
два графіті, яким надано порядкові номери від 2441-го по 2512-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 226 (табл. CXLIV)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 106, табл. СХVІ, 2; СХVІІ, 2].

Запропоноване прочитання не викликає заперечення, окрім другого рядка:
ô1åîí[î]2í[ú]3

1) перша літера рядка не ô, а ë, форма її написання в цілому ідентична
літері ë четвертого рядка;

2) на місці вказаної дослідником як втраченої літери î тиньк дійсно по-
шкоджений, причому характер пошкоджень свідчить, що це зроблено самим ав-
тором графіті, який прагнув виправити текст; за збереженими фрагментами
можемо встановити, що тут була виконана літера à, від якої збереглась петля, та
î; на нашу думку, автор звертався до зображеного в другому регістрі (над образом
св. Іполита) св. Лева, однак помилився, замість å накресливши à, спробував ви-
правити помилку, однак невдало, тому написав закінчення праворуч;
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3) замість вказаної С. Висоцьким як втраченої літери ú слід читати å,
вона добре збереглась, проте не була розчищена від шпаклівки, тому й залиши-
лась непоміченою.

Зважаючи на наведені вище зауваження наявний на стіні текст слід пред-
ставити наступним чином:

З розбивкою на слова:
Ñ(â#)òû(è) Ëåî/íàî/íå ïîìèëq³ ðàáà ñâî~ãî Ãðèãîðè# òàò#.
Святий Леоне, помилуй раба свого Григорія татя.

Датування. С. Висоцький відніс час можливої появи графіті до кінця
XIV ст. Втім, за формою написання à та ë з покриттям, ã з виступом зверху, ³ з
пересічкою, криволінійної ð з округлою петлею, ó в складі q, що повністю зна-
ходиться у рядку, û з високою перемичкою, # звичайного вигляду та # без пере-
мички але з покриттям, графіті найвірогідніше датувати в межах кінця ХІІ –
третьої чверті XІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 239 (табл. CXLV, 1)
Опубліковане С. Висоцьким [Высоцкий 1976, с. 113, табл. СХХVІІ, 3;

СХХVІІІ, 3].
У верхньому рядку простежуються поставлені кожна під окреме титло

літери Ï, Ä, Ï, Â, Ï та À. Наприкінці можемо бачити пропущену С. Висоцьким
літеру ² без титла. В нижньому рядку читаються так само поставлені під окремі
титла літери Â, Â (С. Висоцький помилково ідентифікував її як Z), Â та, на деякій
відстані, Ï.

Датування. На підставі неправильної ідентифікації другої літери ниж-
нього рядка як позначення семи тисяч (z = 7) С. Висоцький датував запис 1494
р. Проте за формою написання à з округлою петлею та видовженою спинкою, â
з направленою кутом вперед нижньою петлею, â з округлою нижньою петлею,
верх якої ширший за низ, ï з виступом зверху графіті датується в межах середини
ХІ – середини XІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2441 (табл. CXLV, 2)
Під час публікації № 226 С. Висоцький вказав малюнок на прорисовці,

але в коментарі не згадував. На фресці прокреслений шестикінечний хрест, що
складається зі щогли, перекладини та горизонтального підніжжя. Кінці перекла-
дини та щогли розширюються у вигляді трикутників.
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Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2442 (табл. CXLV, 3)
Початок рядка знищений обвалом тиньку, простежуються лише п’ятнадцять

вертикальних засічок запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2443 (табл. CXLVІ, 1)
Збереженість напису добра, всі складові впевнено читаються:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Àðõèìàíüäðèòó ïðåïîäîáíîìó Ôåwäîòó âh÷íà# ïàì#òü.
Архімандриту преподобному Феодоту вічна пам’ять.

Датування. За формою написання á та ð з петлями, що мають два за-
ломи, â, верхня петля якої майже скісна до основи щогли, ó з перемичкою, õ зі
зменшеним верхом та широким низом, округлої без перемички w та Y-подібної
÷ графіті датується в межах другої третини XIV – кінця XV ст.; при цьому, від-
повідно до типовості поширення таких форм літери ÷, верхня хронологічна межа
появи графіті може бути окреслена першою чвертю XV ст.

Категорія: пам’ятний запис.

Графіті № 2444 (табл. CXLVІ, 2)
Трохи нижче ліворуч простежується малюнок чотириконечного хреста

та запис імені Åêèìü ‘Яким’. 
Датування. Структура формули, практично тотожність форми прорізів

та вживання ü замість ú дозволяють встановити, що записи № 2443 та № 2444
виконані одним автором, що дозволяє датувати графіті в межах другої третини
XIV – кінця XV ст. з більш вірогідною верхньою хронологічною межею, обме-
женою першою чвертю XV ст.

Категорія: пам’ятний запис.

Графіті № 2445 (табл. CXLVІІ, 1)
На поверхні стіни простежуються літера Ó, триногої форми Ò, Í (або

Ì, права перекладина якої не збереглась) та фрагмент ще однієї літери. Ліворуч
тиньк відбитий, тож загальну кількість знаків визначити неможливо.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця ХVІ –
кінця XVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2446 (табл. CXLVІІ, 2)
На поверхні стіни простежуються окремі літери, які через схематичність
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складно однозначно ідентифікувати. Перший знак схожий на літеру ë або скоро-
писну ñ, другий має вигляд ë або латинської h. Водночас не виключена можли-
вість інтерпретації обох як широкої розімкнутої ì. Наступні три риски можуть
бути визначені як è. Інші два знаки слід, вочевидь, інтерпретувати як скорописні
õ та à, далі читаються ³ та вірогідна ë. Тобто, найбільш ймовірним прочитанням
тексту буде Ìèõà³ë(ú) ‘Михайло’.

Датування. За формою прорізів час появи графіті варто окреслити в
межах кінця ХVІ – кінця XVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2447 (табл. CXLVІІ, 3)
Збереженість напису добра, текст впевнено читається: Ãîñïîäè ‘Господи’.
Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах кінця ХVІ –

кінця XVІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2448 (табл. CXLVІІ, 4)
На фресці простежується літера Ï, за нею тиньк пошкоджений, тож ви-

значити наступну літеру не виявляється за можливе, далі читається Ä.
Датування. За формою написання ä з довгими ніжками та покриттям

графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2449 (табл. CXLVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, лі-

терами запису № 2247, однак складові в цілому можуть бути ідентифіковані:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàá@ ñâî~ì@.
Господи, поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання à з покриттям, á з виступом зверху та
петлею кутом вперед, нахиленої ліворуч z з переломом, а також @ звичайного ви-
гляду графіті може бути датоване в межах другої чверті ХІ – першої чверті ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2450 (табл. CXLVІІІ, 2)
Збереженість напису дуже добра, він впевнено читається як ім’я Meletioj

‘Melštioj, Мелетій’.
Датування. За типологічним методом графіті найвірогідніше датувати

в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2451 (табл. CXLІХ, 1)
Незважаючи на низький рельєф прорізів складові напису простежуються

відносно чітко:

Текст виглядає наступним чином:

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

118



Ñïàñè Ã(îñïî)äè.
Спаси, Господи.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах кінця ХVІ –
кінця XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2452 (табл. CXLІХ, 2)
На фресці прокреслена літера Â.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2453 (табл. CXLІХ, 3)
На поверхні стіни помітний малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, час появи

графіті може бути окреслений широкими хронологічними рамками від другої
чверті ХІ до кінця XVII ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2454 (табл. CXLІХ, 4)
На фресці прокреслені літери ²Õ².
Датування. За формою написання ³ з пересічкою графіті може бути да-

товане в межах початку ХІІІ – першої чверті XV ст.; при цьому, зважаючи на ти-
повість поширення такої форми літери. нижня вірогідна хронологічна межа може
бути окреслена останньою третиною XIV ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2455 (табл. CL, 1)
Тиньк в місці розташування виконаного голкою напису пошкоджений дріб-

ними вибоями та затертий, внаслідок чого простежуються тільки окремі складові:

З відновленням втрачених фрагментів  текст виглядає наступним чином:
…[ï]î[ì]ú[zè] ñâî[åìq ðà]áq [²]wàíîâè.
… поможи своєму рабу Іоаннові.

Датування. За формою написання à з покриттям, á з виступом зверху,
â, верхня петля якої ширша за нижню, ü з петлею кутом вперед та покриттям
графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2456 (табл. CL, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, за-

тертий та слабо розчищений від олійної фарби. У верхньому рядку можемо іден-
тифікувати склад DU. В середньому рядку з певною долею вірогідності можемо
ідентифікувати на початку рядка літери ÅÎ та наприкінці – Å. Лише у нижньому
рядку, який зберігся найкраще, впевнено читається слово meloj ‘mšloj, ïhñíü’.

Датування. За типологічним методом графіті найвірогідніше датувати
в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2457 (табл. CL, 3)
На фресці прокреслена фігура, яка нагадує схематичне зображення крил.

Схожі малюнки зустрічаються серед епіграфічних пам’яток, зокрема, вони при-
сутні в графіті на східних монетах [див., напр. Добровольский, Дубов, Кузьменко
1991, с. 115, 176, 177].

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця XVІ ст.

Категорія: символи, пов’язані з землею та небом.

Графіті № 2458 (табл. CL, 4)
По фресковому тиньку прокреслена фігура, що складається зі звивистої

лінії та кількох горизонтальних й вертикальних засічок. В цілому вона нагадує
фрагмент орнаментального мотиву.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до проміжку часу від другої чверті ХІ до кінця XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2459 (табл. CL, 5)
Трохи праворуч від попереднього малюнка простежується схожа на ор-

наментальний мотив фігура, вочевидь, виконана тим же автором.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2460 (табл. CLІ, 1)
Незважаючи на затертість тиньку, на фресці чітко читається дієслово-

прохання ïîì"íè ‘пом’яни’.
Датування. Форма прорізів дозволяє окреслити час появи графіті в

межах кінця ХVІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2461 (табл. CLІ, 2)
На фресці прокреслений чотириконечний хрест, вписаний у ромб.
Датування. За формою прорізів час появи графіті визначається в межах

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

Графіті № 2462 (табл. CLІ, 3)
На фресці прокреслена літера Á.
Датування. За формою написання á з високою відкритою петлею графіті

датується кінцем ХІІ – останньою чвертю XIV ст.; при цьому, відповідно до ти-
повості поширення такої форми літери (висока петля), нижня вірогідна хроно-
логічна межа може бути окреслена останньою третиною XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2463 (табл. CLІ, 4)
По фресковому тиньку прокреслені літери ÀÁ.
Датування. За формою написання à з видовженою вертикальною спин-

кою графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХV – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Комплекс записів лічби, що містить п’ять графіті (№№ 2464-2468).
Особливості розташування та виконання – спочатку прокреслювалась горизон-
тальна лінія, а потім від неї вниз вертикальні засічки – вказують на їх видряпу-
вання однією людиною.

Графіті № 2464 (табл. CLІІ, 1)
Початок рядка знищений обвалом тиньку, простежуються лише тридцять

чотири вертикальні засічки рахункової частини, через їх вершину проходить го-
ризонтальна лінія, яка збереглась наприкінці рядка.

Графіті № 2465 (табл. CLІІ, 2)
Як і в попередньому випадку, початок рядка не зберігся, на фресці про-

стежуються сорок п’ять вертикальних засічок, через вершину яких проходить
нерівна горизонтальна лінія.

Графіті № 2466 (табл. CLІІ, 3)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб містить літери ËÀ, рахункова – двадцять три видимі вертикальні засічки,
через вершину яких проходить горизонтальна лінія. Закінчення рядка не зберег-
лось, тут могло бути ще дві засічки.

Графіті № 2467 (табл. CLІІІ, 1)
Текстова частина запису складає верхній рядок, вона містить літери ÎË².

Нижній рядок є рахунковою частиною, що містить п’ятдесят дві видимі верти-
кальні засічки, через вершину яких проходить горизонтальна лінія.

Графіті № 2468 (табл. CLІІІ, 2)
Трохи нижче фрагментарно збереглась рахункова частина іншого запису,

який, зважаючи на відсутність літер текстової частини, є продовженням № 2467.
Простежуються двадцять вертикальних засічок, через вершину яких проходить
нерівна горизонтальна лінія, причому її довжина вдвічі більша за кількість на-
явних вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом комплекс датується в межах
другої чверті ХІ – кінця XІV ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 2469 (табл. CLІV, 1)
Прорізи складових напису сильно затерті, простежуються літери ËÅÎ,

які слід розглядати як початок імені „Лев” у називному відмінку. При цьому мо-
жемо реконструювати його як старослов’янське Ëåî[í](ú) або давньогрецьке
Leo[n](oj). Зважаючи на інформацію записів № 226, № 2485 та № 2509, автор
графіті вказав ім’я зображеного на фресці святого. З огляду на це, більш віро-
гідною буде грекомовна форма реконструкції тексту.

Датування. За формою написання нахиленої праворуч å час появи гра-
фіті має бути окреслений в межах другої чверті ХІ – середини XІІІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2470 (табл. CLІV, 2)
На фресці видряпане ім’я  Klhmhj ‘Kl»mhj, Êëèìåíòú’.
Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається

другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.; втім, за формою написання à з видовженою
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спинкою, â з переломом, петлі якої не торкаються щогли, верхня хронологічна
межа може бути окреслена кінцем XІІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2471 (табл. CLІV, 3)
У верхньому рядку збереглись літери ÏÀ, в середньому – ÈÎÀ, в ниж-

ньому – È, за якою слідує округлий вибій на розмір ще одного знаку, та ÀÍ.
Текст може бути реконструйований наступним чином:

Ïà[â](üëú), Èîà(íú), È[î]àí(ú).
Павло, Іоанн, Іоанн.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та î з пра-
вою прямою замість дуги графіті датується в межах кінця ХІ – середини XІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2472 (табл. CLІV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, про-

різи його складових не розчищені, проте все ж підлягають ідентифікації:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîz[è] ðàáó ñâîå[ìó].
Господи, поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою та
за структурою формули час появи графіті окреслюється в межах другої чверті
ХІ – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2473 (табл. CLV, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений кількома вибоями,

його складові простежуються слабо:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст мо-
жемо представити наступним чином:
Ã(îñïîä)[è ï]îìîz[è]. Ã(îñïîä)è ïîìîzè [È]âàí[ó] Èâàí[ó ìí]å.
Господи, поможи. Господи, поможи Івану, Івану, мені.

Звичайно, закінчення нижнього рядка – дві пошкоджені літери та збере-
жена å – можуть розглядатись як початок незавершеного прикметника
[ãð]å{øúíîìó}. Однак такій реконструкції суперечить форма вибою на місці ре-
конструйованої ð, який має округлу форму. Адже в разі відновлення тут цієї лі-
тери, мали б залишитись рештки щогли або вибій мав би видовжену форму. В
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разі наявності в цьому місці í суперечності знімаються.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та верхньою

засічкою, а також í та ì з верхніми засічками графіті датується другою чвертю
ХІ – кінцем XІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2474 (табл. CLV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, від нього збереглось лише кілька складових:

З відновленням втрачених фрагментів наявний текст може бути представ-
лений наступним чином:
Ì(h)ñ(#)ö[à] äå[êàáð#] {âú} Ê … 
Місяця грудня у 20-те …

Датування. За формою написання à та ä з покриттям, å з направленим
догори язичком та ІС-подібної ê графіті може бути датоване в межах кінця ХІІІ –
початку XIV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2475 (табл. CLV, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, його середня

частина практично повністю знищена:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Íü [ïîìî]zè [åì]q Ã(îñïîä)è.
Поможи ж йому, Господи.

Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з розвилкою та
ü з великою петлею час появи графіті може бути віднесений до останньої чверті
ХІІ – кінця ХV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої форми
z, верхня хронологічна межа може бути знижена до кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2476 (табл. CLVІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена, про-

стежуються лише окремі літери:

Через значні втрати реконструкція тексту неможлива.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, та ú з вертикальною щоглою час появи графіті окреслюється в
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межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.; при цьому, відповідно до типовості по-
ширення такої форми ú, нижня хронологічна межа може бути окреслена другою
чвертю ХІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2477 (табл. CLVІ, 2)
Напис значно пошкоджений численними вибоями, ідентифікуються лише

окремі його складові:

Значні втрати перешкоджають реконструкції тексту.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, з округлою нижньою петлею, D-подібної ä та î, в якої замість лівої
дуги пряма лінія, вірогідний час появи графіті окреслюється в межах кінця ХІ –
середини ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2478 (табл. CLVІІ, 1)
Поверхня стародавнього тиньку в місці розташування виконаного дріб-

ним почерком напису пошкоджена кількома вибоями та сильно затерта; втім,
більшість його складових підлягають ідентифікації:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáþ ñâî~ìþ Ìà[ðòè]íîâè Ñ[ü]ìþ[íîâè÷þ]…
Господи, поможи рабу своєму Мартинові Семьюновичу…

Датування. За формою написання á з виступом зверху, вертикальної z з
переломом ймовірний час появи графіті окреслюється в межах другої чверті ХІ –
кінця ХІІ ст.; зважаючи на те, що автор запису залишив кілька „автографів” в
межах приділу, графіті варто датувати в межах 20-30-х рр. ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2479 (табл. CLVІІ, 2)
На фресці потрійними замкненими рисками прокреслений чотириконеч-

ний хрест, відкрита основа щогли якого спирається на двоступінчасту незам-
кнену Голгофу.

Датування. Оскільки по малюнку прокреслений запис № 239, верхньою
хронологічною межею ймовірної появи якого є середина ХІІ ст., час появи гра-
фіті окреслюється другою чвертю ХІ – серединою ХІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 2480 (табл. CLVІІІ, 1)
Верхній рядок запису обчислення кількості проведених поминальних

служб становить текстова частина, поверхня стіни в місці розташування якої
сильно пошкоджена дрібними вибоями та затерта, ідентифікується лише Ò. Ниж-
ній рядок становить рахункова частина, вона містить вісімнадцять вертикальних
засічок, через вершину яких проходить горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається
другою чвертю ХІ – кінцем XIV ст.; зважаючи на форму написання ò без бічних
засічок, нижня хронологічна межа може бути окреслена другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2481 (табл. CLVІІІ, 2)
На поверхні стіни простежуються літери Ï, яка через пошкодження на-

була форми триногої ò, Å, Í та È.
Датування. За формою написання í з діагональною перемичкою та è з го-

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

Графіті № 2482 (табл. CLVІІІ, 3)
Початок рядка пошкоджений, простежуються лише літери ÌÎ. Найві-

рогідніше, перед нами фрагмент незавершеного слова [ïî]ìî{zè} ‘поможи’, що
є скороченим варіантом традиційної молитовної формули.

Датування. Структура формули дозволяє датувати графіті другою
чвертю ХІ – кінцем XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2483 (табл. CLІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно затертий, частина його скла-

дових не простежується:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ïîìèë[óè Ã](îñïîä)è [ðà]á[à].
Помилуй, Господи, раба.

Датування. За формою написання á з петлею кутом вперед графіті най-
вірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – першої чверті XІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2484 (табл. CLІХ, 2)
На фресці прокреслений шестикінечний хрест, що складається зі щогли,

перекладини та символічної таблички над головою Ісуса Христа. Вершина та
основа щогли розширюються у вигляді трикутників. У верхньому правому кутку
між щоглою та табличкою видряпані поставлені під горизонтальне титло літери
ÕÑ, що є другою частиною теонімограми. Лівий верхній кут, де мали б знаходи-
тись літери першої частини (²Ñ) закритий олійною фарбою ХІХ ст.

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

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 2485 (табл. CLХ, 1)
Незважаючи на пошкодження дрібними вибоями та слабо розчищені від

шпаклівки прорізи складові запису доволі впевнено читаються. Верхній рядок
містить вписану в коло літеру À, що є традиційним скороченням грецького
С ¤(gioj) ‘святий’. Нижче читаються чотири літери ËÅÎÍ, над останньою по-
мітно закінчення ÎÑ. Тобто, на фресці записана фраза o a(gioj) Leonoj ‘С ¤gioj

Lšwnoj, святий Лев’.
Датування. За формою написання вертикальної å з направленим вперед

язичком та í з нахиленою перемичкою графіті датується в межах другої чверті
ХІ – початку XV ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2486 (табл. CLХ, 2)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок чотириконечного хреста

та поставлені під дугове титло літери ÑÒÀ. Вочевидь, перед нами початок мо-
литовної формули, найвірогідніше, звернена до Богородиці. На цю думку на-
штовхує жіночій рід прикметника ñ(â#)òà(#) ‘свята’. Втім, не виключена
реконструкція звернення і до Святої Софії чи до св. Анни.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою час появи
графіті  окреслюється в межах другої чверті ХІ – кінця XІI ст.; при цьому, за фор-
мою написання ò без бічних засічок ймовірна нижня хронологічна межа може
бути окреслена другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2487 (табл. CLХ, 3)
На фресці простежується літера Ë, прорізи якої закриті шпаклівкою.
Датування. За формою написання ë з покриттям графіті датується в

межах другої чверті ХІ – середини XІV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2488 (табл. CLХ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, збе-

реглись лише дві літери Ä та Î.
Датування. За формою написання ä на трикутних ніжках графіті дату-

ється в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2489 (табл. CLХ, 5)
На фресці простежуються літери F, Ã (знак ідентифікується не зовсім

впевнено, це може бути також å без язичка або ð з незамкненою петлею),
ÎFÐÎÅÊÈ, далі знаходиться вибоїна на розмір ще одного знаку, потім помітний
склад ÖÀ та, на деякій відстані, ÎÍÎ.

Датування. За формою написання криволінійної ð з округлою петлею
час появи графіті може бути віднесений до другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2490 (табл. CLХІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, у вер-

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

126



хньому рядку простежуються літери ÒÅÏÎ, в середньому – ²À на початку та Ñ
наприкінці, в нижньому – È.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, î з прямою
стороною замість дуги та ò без бічних засічок час появи графіті  окреслюється
в межах кінця ХІ – середини XІI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Комплекс розташованих один над одним записів обчислення кількості
проведених поминальних відправ, що складається з п’яти графіті, які отримали
номери від 2491-го по 2495-й.

Графіті № 2491 (табл. CLХІ, 2)
На фресці простежуються тридцять дві видимі вертикальні засічки ра-

хункової частини.

Графіті № 2492 (табл. CLХІ, 3)
Текстова частина запису містить літери ÅÐ, рахункова – двадцять дев’ять

видимих вертикальних засічок.

Графіті № 2493 (табл. CLХІІ, 1)
Запис складається з літери Ë текстової частини та тридцяти семи види-

мих вертикальних засічок рахункової.

Графіті № 2494 (табл. CLХІІ, 2)
На поверхні стіни простежуються тридцять три вертикальні засічки.

Графіті № 2495 (табл. CLХІІ, 3)
Текстова частина запису містить літеру Í, рахункова – двадцять одну ви-

диму вертикальну засічку.
Датування. За формою написання ë з покриттям та криволінійної ð з

округлою петлею комплекс може бути датований в межах другої чверті ХІ –
середини XІV ст.

Категорія: записи лічби.

Комплекс розташованих один над одним записів обчислення кількості
проведених поминальних служб, що складається з п’яти графіті, які отримали
номери від 2496-го по 2500-й.

Графіті № 2496 (табл. CLХІІІ, 1)
Текстова частина складається з літер ÍÀ й надрядкової Ò під дуговим

титлом між ними. Рахункова містить п’ять вертикальних засічок.

Графіті № 2497 (табл. CLХІІІ, 2)
Особливістю виконання запису є те, що текстова частина записана позаду

від рахункової. Остання містить тридцять дві видимі вертикальні засічки. Тек-
стова складається з літер ÂÀ та надрядкової Ð під дуговим титлом між ними.

Графіті № 2498 (табл. CLХІІІ, 3)
На фресці простежуються двадцять дев’ять вертикальних засічок.

Графіті № 2499 (табл. CLХІV, 1)
Текстова частина запису складається з літер ÄÌ та надрядкової Ò під

дуговим титлом між ними. Рахункова містить сімнадцять вертикальних засічок.
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Графіті № 2500 (табл. CLХІV, 2)
Текстова частина містить літери ËÅÎ, рахункова – двадцять три верти-

кальні засічки.
Датування. За формою прямолінійної ð з петлею кутом вгору та ò без

бічних засічок комплекс датується другою чвертю ХІІ – першою чвертю XІІІ ст.
Категорія: записи лічби.

Графіті № 2501 (табл. CLХV, 1)
Праворуч від описаного вище комплексу простежується ще один запис

лічби. Його основний рядок містить літеру Ä текстової частини та дев’ять вер-
тикальних засічок рахункової. Вище простежуються ще дві вертикальні риски.

Датування. За особливостями розташування (автор прагнув вмістити
запис між ребром лопатки та складовими комплексу) та типологічним методом
час виконання графіті може бути віднесений до другої чверті XІI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2502 (табл. CLХV, 2)
Біля ребра стіни простежуються п’ятнадцять засічок рахункової частини

запису обчислення кількості проведених поминальних служб: у верхньому – дві,
середньому – три, нижньому – десять.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване дру-
гою чвертю XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2503 (табл. CLХV, 3)
Між комплексом записів лічби (№№ 2496-2500) та ребром лопатки про-

стежується ще один запис обчислення кількості поминальних служб, текстова
частина якого місстить літеру Ì, а рахункова – двадцять шість засічок. Рядок
вигинається вгору, тому останні засічки набувають горизонтального положення.

Датування. За особливостями розташування (автор прагнув вмістити
запис між ребром лопатки та складовими комплексу) та типологічним методом
час виконання графіті може бути віднесений до другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2504 (табл. CLХVІ)
На поверхні стіни простежується кілька вертикальних та горизонтальних

ліній, які утворюють фігуру на кшталт сітки.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах дру-

гої чверті XI – кінця XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2505 (табл. CLХVІІ, 1)
На фресці прокреслений простий чотириконечний хрест.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XI –

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

Графіті № 2506 (табл. CLХVІІ, 2)
Праворуч від попереднього напису простежуються прокреслені голкою

літери Ñ та Ú.
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Датування. За формою написання ú з вертикальною щоглою час появи
графіті може бути окреслений в межах другої чверті XI – кінця XV ст.; при цьому,
відповідно до типовості поширення такої форми літери, нижню хронологічну
межу слід обмежити другою чвертю XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2507 (табл. CLХVІІ, 3)
На фресці прокреслена невелика літера À.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті слід

датувати другою чвертю XI – кінцем XІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2508 (табл. CLХVІІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями та

подряпинами. Втім, на поверхні стіни простежуються дві літери Î, обабіч яких
прокреслено, ймовірно, по літері Ñ.

Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XI –
кінцем XVІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2509 (табл. CLХVІІІ, 1)
На фресці видряпані доволі великі літери ËÅÎÍ, які дозволяють запро-

понувати два варіанти реконструкції повного тексту – давньоруською Ëåîí(ú)
або старогрецькою Leon(oj). В обох варіантах в записі зафіксоване ім’я Лев, що,
зважаючи на інформацію № 226, № 2469 та № 2485, варто розглядати як підпис
до фрескового образу. Тому більш вірогідним буде прийняття другого варіанту
реконструкції тексту.

Датування. За формою написання вертикальної å графіті може бути да-
товане в межах другої чверті XI – першої чверті XV ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2510 (табл. CLХVІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, яка містить тридцять шість вертикальних засічок, через вершину яких
проходить горизонтальна лінія. На початку рядка над нею прокреслені ще дві
вертикальні засічки.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2511 (табл. CLХІХ, 1)
Над попереднім записом прокреслений аналогічний, що складається з

сорока трьох вертикальних засічок, через вершину яких проходить горизон-
тальна лінія. Ймовірніше, обидва виконані одним автором.

Датування. За типологічним методом час появи графіті слід віднести до
другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2512 (табл. CLХІХ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних
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служб, що складається з двадцяти двох вертикальних засічок, над вершиною
яких прокреслено горизонтальну лінію.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

І.19. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться у північно-західному куті віми на східній грані південної ло-
патки першого від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1).  Поверхня
фрескового тиньку пошкоджена численними дрібними вибоями, місцями сильно
затерта та не розчищена від шпаклівки. В процесі дослідження тут виявлено
сімдесят чотири графіті, яким надано номери від 2513-го по 2586-й (табл. ІІ, 2).
Прикметне, що чотири записи (№№ 2555, 2557, 2558 та 2559) виконані таким
чином, що мають продовження на сусідній фресці з образом невідомого святого.

Графіті № 2513 (табл. CLХХ, 1)
Верхній рядок запису обчислення кількості проведених поминальних

служб становить текстова частина, що містить дві літери ÎÍ. В нижньому про-
креслені шістнадцять вертикальних засічок рахункової.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2514 (табл. CLХХ, 2)
Трохи нижче попереднього тим же автором виконано інший запис обчис-

лення кількості поминальних служб. Його текстова частина, що становить вер-
хній рядок, містить дві пошкоджені вибоями літери ÅË, а рахункова, яка є
нижнім рядком, чотирнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2515 (табл. CLХХ, 3)
На фресці прокреслені одинадцять вертикальних засічок рахункової час-

тини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2516 (табл. CLХХ, 4)
На поверхні стіни простежується рахункова частина запису обчислення

кількості проведених поминальних служб, яка складається з чотирнадцяти вер-
тикальних засічок, над вершиною яких проходить нерівна горизонтальна лінія.

Датування. Відповідно до типологічного датування подібних написів
час появи графіті окреслюється другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2517 (табл. CLХХІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб міс-

тить літери ÅÔÈÌÈ, причому три останні написані з інверсією – ліва та права
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щогли літери ì водночас є, відповідно, правою та лівою щоглами літер è. Рахун-
кова частина містить вісім вертикальних засічок. Над усім записом прокреслена
довга горизонтальна лінія.

Датування. За формою написання нахиленої праворуч å, нижня частина
петлі якої примикає до язичка, а також прямолінійної ô з петлями кутом вниз час
появи графіті може бути віднесений до другої чверті XI – першої чверті XІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2518 (табл. CLХХІ, 2)
На фресці прокреслені сорок вертикальних засічок рахункової частини

запису обчислення кількості проведених поминальних служб. Кожна десята
риска набагато довша за інші.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2519 (табл. CLХХІІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб, що ста-

новить верхній рядок, містить запис імені Íèêîëà, причому перші дві літери на-
писані з інверсією. Нижній рядок становлять шістнадцять вертикальних засічок.

Датування. За формою написання à з видовженою вгору спинкою та ë з
видовженою вгору правою скісною графіті датується кінцем XI – кінцем XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2520 (табл. CLХХІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений:

Датування. За формою написання à з покриттям та прямолінійної ð з
округлою петлею графіті датується в межах другої чверті ХІ – початку XIV ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2521 (табл. CLХХІІІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб, що

становить верхній рядок, містить три літери, з них перші дві ідентифікуються
без ускладнень як Ð та Î, від третьої ж збереглась лише невелика дужка. За кон-
текстом її найвірогідніше ідентифікувати як пошкоджену Ì, ліва щогла якої не
пряма, а зігнута. Середній рядок становлять тридцять дві вертикальні засічки
рахункової частини, причому кожна десята набагато довша за інші. В нижньому
рядку простежуються шість коротких вертикальних засічок.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з петлею кутом вгору
графіті датується другою чвертю XI – першою чвертю XІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2522 (табл. CLХХІІІ, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб, яка
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становить верхній рядок, містить запис імені Íèêîëà, причому дві останні літери
винесені у надрядковий простір та виконані, відповідно, над третьою та четвер-
тою. Нижній рядок становлять сім вертикальних засічок рахункової частини.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою час появи
графіті може бути віднесений до другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2523 (табл. CLХХІV, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб, що

налічує двадцять сім видимих вертикальних засічок, причому кожен десяток по-
значається довшою лінією. Особливістю виконання варто назвати дуже довгу
двадцять першу засічку, по висоті вона дорівнює тим рискам, що позначають де-
сятки. Під рядком приблизно посередині прокреслена вертикальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2524 (табл. CLХХІV, 2)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому налічується п’ятнадцять вертикальних засічок,
у нижньому – двадцять п’ять. В напрямку до закінчення рядки вигинаються вгору,
тому вертикальні засічки нижнього рядка набувають горизонтального положення.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2525 (табл. CLХХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб пошкоджена та слабо розчищена від олійної фарби.
Простежуються чотирнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2526 (табл. CLХХV, 2)
На фресці прокреслені літери ÀÐ.
Датування. За формою написання прямолінійної ð з петлею кутом впе-

ред графіті датується в межах другої чверті ХІІ – кінця XIV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2527 (табл. CLХХV, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями та

іншими записами (№ 2528 та № 2529), тому частина його складових не може
бути впевнено ідентифікована:
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Реконструкція повного тексту неможлива через пошкодження, наприкінці
чітко читається ім’я в давальному відмінку Kåíîôîíòîâè ‘Ксенофонту’.

Датування. За формою написання à з пласким верхом та покриттям, â з
виступом зверху та хронологією виконання (до № 2529) графіті може бути дато-
ване в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.; при цьому, відповідно до типовості
поширення ò без бічних засічок, ймовірна нижня хронологічна межа може бути
окреслена другою чвертю ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2528 (табл. CLХХVІ, 1)
Чотирирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок містить літери ÀÂ текстової частини, три інші є рахунко-
вою. Причому особливістю виконання є продряпування спочатку довгої гори-
зонтальної лінії, а від неї – вертикальних рисок. У другому рядку їх
простежується шість, в третьому – вісімнадцять, в четвертому – шістнадцять.

Датування. Особливості виконання вказують, що появі запису № 2528 пе-
редував № 2527, відтак, зважаючи на цю обставину та на хронологію подібних за-
писів, графіті датується найвірогідніше в межах другої чверті ХІІ – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2529 (табл. CLХХVІ, 2)
На фресці прокреслені шість літер, розташованих у два рядки: ÐÔÎ у

верхньому та ÀÃÀ – в нижньому.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та прямоліній-

ної ð з округлою петлею графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2530 (табл. CLХХVІІ, 1)
По фресковому тиньку голкою прокреслений запис обчислення кількості

проведених поминальних служб. Його текстова частина, що є верхнім рядком,
містить літери ÌÈ, причому остання не має перемички. У нижньому рядку, за-
кінчення якого не збереглось, простежуються дев’ятнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2531 (табл. CLХХVІІ, 2)
На поверхні стіни простежується літера F.
Датування. За формою прорізів, частково розчищених від шпаклівки,

графіті датується в межах другої чверті XI – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2532 (табл. CLХХVІІ, 3)
Однорядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літери Â текстової частини та чотирьох вертикальних засічок
рахункової частини.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2533 (табл. CLХХVІІ, 4)
Шестирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб, права частина якого знищена пошкодженнями тиньку. Верхній рядок ста-
новить текстова частина в складі літер ÑÀ, решту рядків – рахункова, причому
спочатку прокреслювались горизонтальні лінії, а від них вниз – вертикальні за-
січки. В другому рядку їх збереглось шість, в третьому – п’ять, в четвертому –
десять, у п’ятому – сім. В шостому рядку наявна лише горизонтальна лінія.

Датування. Відповідно до хронології подібних записів графіті датується
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2534 (табл. CLХХVІІ, 5)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб сильно пошкоджена вибоями, простежуються лише
окремі елементи рахункової частини: сім вертикальних засічок у верхньому
рядку, п’ять – в середньому та п’ять – у нижньому. Нажаль, через пошкодження
тиньку складно визначити, чи належали всі три рядки одному записові, чи вони
є складовими інших.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Комплекс розташованих один над одним однорядкових записів обчис-
лення кількості проведених поминальних служб, що складається з чотирьох гра-
фіті, які отримали номери від 2535-го по 2538-й. Особливістю виконання даного
комплексу є абсолютна відсутність текстової частини. Поверхня стіни в місці роз-
ташування комплексу пошкоджена вибоями та слабо розчищена від олійної фарби.

Графіті № 2535 (табл. CLХХVІІІ, 1)
На фресці простежуються двадцять сім вертикальних засічок.

Графіті № 2536 (табл. CLХХVІІІ, 2)
Від рахункової частини запису збереглось двадцять вертикальних засічок.

Графіті № 2537 (табл. CLХХVІІІ, 3)
На поверхні стіни простежується двадцять одна вертикальна засічка.

Графіті № 2538 (табл. CLХХІХ, 1)
Рахункова частина запису зберегла тридцять дві вертикальні засічки.
Датування. За типологічним методом час появи комплексу обмежу-

ється другою чвертю XI – кінцем XІV ст.
Категорія: записи лічби.

Графіті № 2539 (табл. CLХХІХ, 2)
На поверхні стіни голкою прокреслена літера Ì.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XI –

кінцем XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2540 (табл. CLХХІХ, 3)
На фресці голкою стовпчиком прокреслені сім горизонтальних засічок.
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Збереженість тиньку дозволяє встановити особливість виконання – риски про-
креслювались справа наліво.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до другої чверті XI – кінця XVІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2541 (табл. CLХХІХ, 4)
На фресці голкою прокреслені літери Ì, Ã, J, È без перемички, та, на

деякій відстані – Ë. Втім, в останньому випадку можемо розглядати літеру як
праву частину пошкодженої вибоєм Ì. Можливо, через пошкодження тиньку
знищено ще два або три знаки.

Датування. За формою написання ã з виступом зверху ліворуч графіті
датується другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2542 (табл. CLХХІХ, 5)
На поверхні стіни простежується запис, що складається зі складів: Â² та

ËÎ у верхньому рядку, ²Ð у середньому та ÎÑ – у нижньому.
Датування. За формою написання â з нижньою петлею кутом вперед та

прямолінійної ð з петлею кутом вгору графіті датується в межах другої чверті XI –
середини XІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2543 (табл. CLХХХ, 1)
Напис прокреслений по лінії кола орнаменту майже вертикально. Його

складові пошкоджені, особливо наприкінці рядка, вони закриті шпаклівкою. Тим
не менш, можемо встановити, що напис складався з літер Ë, Á, Z, Y або Ö зі
зміщеним хвостом (літера зберегла лише чашу, ніжка знищена вибоєм) та Ì.

Датування. Z-подібна форма z дозволяє датувати графіті в межах другої
чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2544 (табл. CLХХХ, 2)
По фресковому тиньку голкою прокреслені десять вертикальних засічок,

через вершину яких прокреслена горизонтальна лінія.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2545 (табл. CLХХХ, 3)
На фресці простежуються літера À та двадцять чотири видимі верти-

кальні засічки за нею. В середній частині рядка помітна горизонтальна лінія,
прокреслена над вершинами вертикальних рисок.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті да-
тується в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2546 (табл. CLХХХІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літер ÍÈ, рахункова – з тридцяти видимих вертикальних
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засічок. Особливості розташування, а також форма прорізів вказують, що написи
№ 2546 та № 2547 виконувались одним автором.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2547 (табл. CLХХХІ, 2)
Трохи нижче попереднього знаходиться виконаний тим же автором інший

запису обрахунку кількості проведених поминальних служб. Його текстова час-
тина містить літеру Ô, а рахункова – тридцять дві видимі вертикальні засічки.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-
реслений в межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2548 (табл. CLХХХІ, 3)
На фресці простежуються двадцять вісім видимих вертикальних засічок

запису обрахунку кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2549 (табл. CLХХХІІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літери Õ, рахункова – з сорока одної видимої вертикальної
засічки. Особливості розташування, а також форма прорізів вказують, що написи
№ 2549 та № 2550 виконувались одним автором.

Датування. За типологічним методом графіті слід датувати другою
чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2550 (табл. CLХХХІІ, 2)
Під попереднім тим же автором виконано інший запис обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб. Його текстова частина складається з лі-
тери Ã, а рахункова – з тридцяти восьми вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-
реслений в межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2551 (табл. CLХХХІІ, 3)
Рахункова частина дворядкового напису обчислення кількості проведе-

них поминальних служб, у верхньому міститься п’ять, а в нижньому – тридцять
чотири видимі вертикальні засічки. Авторові напису заважало графіті № 2551,
тому він змушений був розпочати нижній рядок.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2552 (табл. CLХХХІІІ, 1)
На фресці помітні двадцять дев’ять вертикальних засічок рахункової час-

тини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
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Датування. За типологічним методом графіті могло бути виконане у про-
міжок часу від другої чверті XI до кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2553 (табл. CLХХХІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з шістнадцяти вертикальних засічок, через вершину яких
прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2554 (табл. CLХХХІІІ, 3)
На фресці простежуються дев’ятнадцять вертикальних засічок запису об-

числення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2555 та № 2555а (табл. CLХХХІV, 1 та 2)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок містить текстова частина, яка складається з літер FÅW
та надрядкових Ä (збереглась фрагментарно) й Î; втім, не виключено, що існу-
вала і третя надрядкова літера, знищена вибоєм, яка за контекстом може бути
відновлена як Ð. В середньому рядку збереглись дванадцять вертикальних засі-
чок рахункової частини, в нижньому – тринадцять. Особливістю виконання цього
графіті є те, що нижній рядок має продовження на сусідній стіні на фресці з об-
разом святого; цьому запису надано № 2555а. Він складається з десяти рисок:
на початку рядка прокреслені шість вертикальних засічок, а в кінці – чотири го-
ризонтальні риски.

Датування. За формою написання літери å язичком донизу та D-видної ä
(незважаючи на пошкодження її вигляд впевнено відновлюється за збереженими
фрагментами) графіті найвірогідніше датувати в межах кінця XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2556 (табл. CLХХХІV, 3)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений. Втім, можемо

встановити, що запис містив шість літер, у верхньому рядку це ÀÑ, в нижньому –
Ð (визначається не зовсім впевнено за контурами), È та, трохи поодаль, ÑÎ.

Датування. Незважаючи на пошкодження можемо встановити, що літера
à має розімкнуту петлю; це дозволяє датувати графіті в межах другої чверті ХІІ –
кінця XV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення цієї палеографічної
ознаки, верхня вірогідна хронологічна межа може бути окреслена початком ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2557 та № 2557а (табл. CLХХХV, 1 та 2)
Чотирирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якого збереглась лише рахункова частина. Наявність першого рядка,
повністю знищеного вибоями, встановлюється завдяки його продовженню на су-
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сідній фресці (№ 2556а), тут збереглось дві вертикальні засічки. Від другого
рядка основного напису збереглось лише чотири вертикальні засічки, від третього –
сімнадцять. Третій рядок має продовження на сусідній фресці (№ 2556а) – одинад-
цять вертикальних засічок. Від четвертого рядка залишилось дванадцять рисок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2558 та № 2558а (табл. CLХХХV, 3 та 4)
Рахункова частина однорядкового запису обчислення кількості поминаль-

них служб. На фресці з зображенням орнаменту наявні дванадцять вертикальних
засічок, на сусідній фресці збереглось продовження (№ 2557а): тринадцять засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-
реслений в межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2559 (табл. CLХХХVІ, 1)
Незважаючи на пошкодження та нерозчищені від шпаклівки прорізи мо-

жемо встановити, що напис складався з п’яти рядків, по п’ять знаків у кожному:

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

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2560 (табл. CLХХХVІ, 2)
Складові напису майже не розчищені від шпаклівки, вони пошкоджені

вибоями. Закінчення рядка не збереглось, простежуються лише чотири початкові
літери дієслова-прохання eleh[son] ‘™lšhsÒn, помилуй’.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2561 (табл. CLХХХVІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку та складових напису можемо вста-

новити, що він складається з літер ÀÍÅÀÍÅ.
Датування. За формою написання нахилених праворуч å графіті найві-

рогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XIV ст.; при цьому, відпо-
відно до типовості поширення такої форми написання літери, верхня
хронологічна межа може бути окреслена першою третиною ХІІІ ст.

Категорія: написи музичного змісту.

Графіті № 2562 (табл. CLХХХVІІ, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку помітні дев’ять вертикальних засічок,
у нижньому – чотири.
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Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-
реслений в межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2563 (табл. CLХХХVІІ, 2)
Рахункова частини запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якої збереглось двадцять вісім вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2564 (табл. CLХХХVІІ, 3)
Однорядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Його текстова частина складається з літери À, рахункова – з одинадцяти
вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване дру-
гою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2565 (табл. CLХХХVІІІ, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якого збереглось дванадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2566 (табл. CLХХХVІІІ, 2)
Дворядкова рахункова частина запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку простежуються шістнадцять вертикаль-
них засічок, у нижньому – тридцять три. Складові верхнього рядка пошкоджені
написом № 2573.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2567 (табл. CLХХХVІІІ, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з сорока вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється

другою чвертю XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2568 (табл. CLХХХІХ, 1)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому рядку збереглись дві вертикальні
засічки, у нижньому – чотири.

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

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2569 та № 2569а (табл. CLХХХІХ, 2 та 3)
Рахункова частина однорядкового запису обчислення кількості проведе-

них поминальних служб. На фресці з зображенням орнаменту простежуються
двадцять дві вертикальні засічки. На сусідній фресці з образом святого виконува-
лось продовження рядка (№ 2569а), тут наявні сімнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2570 (табл. CLХХХІХ, 4)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з сімнадцяти вертикальних засічок, через вершину яких
прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2571 (табл. СХС, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з довгої округлої горизонтальної лінії та шести верти-
кальних засічок під нею.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2572 (табл. СХС, 2)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості поминаль-

них служб. У верхньому рядку збереглось шістнадцять вертикальних засічок, у
нижньому – двадцять одна. Через їх вершини прокреслені горизонтальні лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2573 (табл. СХС, 3)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, він

не розчищений від шпаклівки. На початку рядка можемо ідентифікувати літеру
F або, більш вірогідно, A, далі відносно впевнено можуть бути визначені Å та
Í, далі ймовірно знову Å (або Ñ), потім – ÀÍÅÒ².

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, ò без біч-
них засічок та простої ³ графіті найвірогідніше датувати в межах середини ХІІ –
початку ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2574 (табл. СХСІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з сорока чотирьох вертикальних засічок. Починаючи з
двадцять другої структура оформлення запису дещо змінюється: якщо на початку
маємо просто вертикальні засічки, то далі вони прокреслювались від горизон-
тальної лінії вниз.
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Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2575 (табл. СХСІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, майже не розчищена від шпаклівки:

Через значні втрати реконструкції підлягає лише початок напису:
Ã(îñïîä)è ïîìúíú [ðàá]à [ñâ]î[åãî]…
Господи, пом’яни раба свого…

Датування. За формою написання ú з нахиленою щоглою та виступом
зверху графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті XI – кінця XV ст.;
при цьому, відповідно до типовості поширення такої форми написання літери,
верхня хронологічна межа може бути обмежена кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2576 (табл. СХСІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від шпак-

лівки, пошкоджена вибоями:

Текст може бути реконструйований як запис двох імен у називному відмінку:
Èîàíú, [Ìå]ëè[ò]îíú.
Іоанн, Мелітон.

Датування. За формою написання í з діагональною перемичкою та ú з
нахиленою щоглою й петлею з заломом графіті датується в межах другої чверті
XI – кінця XV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2577 (табл. СХСІ, 4)
На фресці простежуються літери ÀÍ.
Датування. За формою написання à з видовженою вертикальною спин-

кою графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХV – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2578 (табл. СХСІ, 5)
На фресці простежуються літери ËÀ.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті най-

вірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – кінця XІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2579 (табл. СХСІІ, 1)
Незважаючи на сильну затертість тиньку можемо встановити, що перед
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нами фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених по-
минальних служб. У верхньому рядку збереглось тринадцять вертикальних за-
січок, які прокреслювались вниз від довгої горизонтальної лінії. В нижньому
простежуються виконані таким же чином сім вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2580 (табл. СХСІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з двадцяти трьох видимих вертикальних засічок, через
вершину яких прокреслена горизонтальна лінія (збереглась фрагментарно).

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2581 (табл. СХСІІ, 3)
На фресці у стовпчик прокреслені літери ËÎÂ.
Датування. За формою написання â з нижньою петлею кутом вперед

графіті датується другою чвертю ХІ – серединою XІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2582 (табл. СХСІІ, 4)
На фресці у стовпчик прокреслені сім горизонтальних засічок.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

XI – кінця XVІ ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2583 (табл. СХСІІІ, 1)
Незважаючи на пошкодження тиньку можемо встановити, що перед нами

фрагмент рахункової частини чотирирядкового запису обчислення кількості про-
ведених поминальних служб. У першому збереглись сім вертикальних засічок, які
прокреслювались вниз від довгої горизонтальної лінії. У другому простежуються
виконані таким же чином вісім засічок, в третьому – чотири, в четвертому – три.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2584 (табл. СХСІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається довгої горизонтальної лінії та восьми вертикальних засі-
чок, з’єднаних з нею вершинами.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2585 (табл. СХСІV, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, що зберіг сім вертикальних засічок, через вершину яких
прокреслена горизонтальна лінія.
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Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути ок-
реслений в межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2586 (табл. СХСІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису слабо розчищена від шпак-

лівки, пошкоджена вибоями, однак його складові простежуються доволі добре:

З розбивкою на слова текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáó ñâîåìó.
Господи,поможи рабу своєму.

Датування. За формою написання â з нижньою петлею кутом вперед та
Ú-подібної z графіті датується в межах другої чверті ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

І.20. Фреска з образом невідомого святого

Знаходиться у північно-західному куті віми на південній грані східної ло-
патки першого від вівтаря північного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Поверхня
фрески пошкоджена дрібними вибоями, у нижній частині наявна смуга втрат пер-
вісного тиньку. На фресці виявлено вісімдесят одне графіті, їм надано номери
від 2587-го по 2667-й. Окрім того, на фресці знаходяться продовження чотирьох
написів, що виконані на сусідній фресці з зображенням орнаменту: №№ 2555а,
2557а, 2558а та 2559а. Написи № 2655 та № 2663 досліджувались спільно з
Н. Сінкевич, № 2636 – з Д. Гордієнком.

Графіті № 2587 (табл. СХСV, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку помітна двадцять одна вертикальна за-
січка, у нижньому – двадцять три.

Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2588 (табл. СХСV, 2)
Трохи нижче простежується добре збережена рахункова частина дворядко-

вого запису обчислення кількості проведених поминальних служб, виконана, воче-
видь, тим же автором. В обох рядках прокреслено по сорок вертикальних засічок.
В середній частині кожного через основу засічок проходить горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2589 (табл. СХСVІ, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості поминальних

служб, від якого збереглись вісім вертикальних засічок. Через їх вершину про-
креслена горизонтальна лінія.
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Датування. За типологічним методом графіті слід датувати в межах дру-
гої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2590 (табл. СХСVІ, 2)
Збереженість напису доволі добра, незважаючи на часткові пошкодження

дрібними вибоями та слабо розчищені від шпаклівки прорізи всі його складові
впевнено ідентифікуються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîì"í³ Ã(îñïî)äè ðàáà ñâîåãî Îíîôðè".
Пом’яни, Господи, раба свого Онуфрія.

Датування. За формою написання à без перемички, å у вигляді дзеркаль-
ної трійки, розімкнутої " графіті може бути датоване в межах кінця XVІ – кінця
XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2591 (табл. СХСVІІ, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку наявні чотирнадцять вертикальних за-
січок, у нижньому – сім.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2592 (табл. СХСVІІ, 2)
Незважаючи на низький рельєф прорізів складові напису простежуються

відносно добре:

Рівна поверхня тиньку за третьою літерою нижнього рядка вказує, що
графіті залишилось незавершеним.

З розбивкою на слова та відновленням відсутніх фрагментів текст вигля-
дає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáþ ñâî~ìq Ìàð{òèíq}.
Господи, поможи рабу своєму Мартину.

Датування. Специфічна форма пом’якшення слів (ðàáþ замість ðàáq)
дозволяє віднести графіті до групи записів Мартина Семьюновича (№ 47,
№ 2155, № 2156 та № 2478), які в Софії Київській датуються в межах 20-30-х рр.
ХІІ ст. Палеографія складових запису не суперечить такому датуванню, за ви-
нятком літери á з високою розімкнутою петлею, форма написання якої у новго-
родських берестяних грамотах зустрічається з кінця ХІІ ст. Втім, в нашому
випадку важко припустити виконання графіті наприкінці століття, тож, вочевидь,
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ми маємо справу або з раннім варіантом написання такої форми á, або ж випад-
ком, коли Мартін надав їй такої форми, не зумівши замкнути петлю нижче.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2593 (табл. СХСVІІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з дев’яти видимих вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2594 (табл. СХСVІІІ, 2)
На фресці чітко простежуються літери ÑÀÌ. Найвірогідніше, що перед

нами скорочена форма імені Ñàì(óèëú) ‘Самуїл’.
Датування. За формою прорізів графіті може бути датоване в межах

кінця XVІ – кінця XVІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2595 (табл. СХСVІІІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслені літери ÁhËh.
З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст ви-

глядає наступним чином:
Áh ëh(òî).
Було літо.

За особливостями оформлення (велика перша літера) та загальною формою
літер можемо встановити, що написи № 2595 та № 2615 виконані одним автором.

Датування. За формою написання á з високою петлею та ë з покриттям,
а також â з виступом зверху (у написі № 2615) графіті найвірогідніше датувати
в межах кінця ХІІ – середини XIІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2596 (табл. СХСVІІІ, 4)
Тиньк наприкінці рядка значно пошкоджений, проте всі складові напису

впевнено ідентифікуються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîì"(íè) Ã(îñïî)äè ²îàíà.
Пом’яни, Господи, Іоанна.

Датування. За формою прорізів та структурою формули графіті дату-
ється кінцем XVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2597 (табл. СХСІХ)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена та затерта,

причому характер цих пошкоджень дозволяє припустити навмисне бажання зни-
щити текст. Його складові майже повністю закриті шпаклівкою, тож більшість з
них або не ідентифікується взагалі, або визначається не зовсім впевнено:
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Через значну фрагментарність можемо прочитати лише початок напису
â(ú) ä(ü)íü Ê ‘у день 20-й’ та реконструювати слово Âàñè[ëè]# ‘Василія’, чотири
літери якого знаходяться наприкінці другого рядка, а три – на початку першого.

Датування. За формою написання  А-подібної ä та ê, в якої нижня скісна
примикає до щогли, графіті слід датувати в межах останньої третини ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2598 (табл. СС, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості поминальних служб. Верхній

рядок становить текстова частина з поставлених під скісне титло літер ÃÅ, ниж-
ній – рахункова, що містить дванадцять вертикальних засічок, які прокреслюва-
лись вниз від горизонтальної лінії. Засічками було пошкоджено верхній рядок
напису № 2597.

Датування. За особливостями розташування (виконання після № 2597)
та формою написання ã з виступом зверху графіті датується межах останньої
третини ХІІ – кінця XIV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої
форми літери, верхня вірогідна хронологічна межа може бути окреслена почат-
ком ХІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2599 (табл. СС, 2)
На фресці простежуються дві літери. Перша може бути ідентифікована

як поставлена під титло Â з незамкненою основою або Ê з відворотом ліворуч
на верхній скісній та засічками на щоглі. Останній варіант видається нам більш
прийнятним. Друга літера впевнено ідентифікується як Ä, над якою також про-
креслене горизонтальне титло, розташоване досить близько до вершини літери,
так що справляє враження покриття. Відтак, найвірогідніше ідентифікувати
обидва знаки як поставлені під титла літери ÊÄ. Тож, найвірогідніше, автор праг-
нув написати на стіні число двадцять чотири.

Датування. За формою написання ê з відворотом на верхній скісній гра-
фіті датується в межах середини ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2600 (табл. СС, 3)
Напис повністю знищений № 2601. За наявними фрагментами збережені

літери можуть бути реконструйовані як склад ÃÀ.
Датування. За формою написання à з опуклою петлею графіті найвіро-

гідніше датувати кінцем XІ – кінцем XV ст.
Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2601 (табл. ССІ, 1)
Незважаючи на пошкодження тиньку, складові напису чітко визначаються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîì#íè Ã(îñïî)äè ì#.
Пом’яни, Господи, мене.

Датування. За формою прорізів та структурою формули графіті дату-
ється кінцем XVІ – кінцем XVІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2602 (табл. ССІ, 2)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку простежуються двадцять шість верти-
кальних засічок, у нижньому – вісім.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2603 (табл. ССІ, 3)
На поверхні фрески простежується рахункова частина запису обчислення

кількості проведених поминальних служб. Збереглось дванадцять вертикальних
засічок, які прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2604 (табл. ССІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якої збереглось сім вертикальних засічок, що прокреслювались вниз
від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2605 (табл. ССІІ, 2)
На фресці простежують поставлені під горизонтальне титло літери ÃÈ,

що є традиційним скороченням слова Ã(îñïîä)è ‘Господи’.
Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою та

структурою формули графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2606 (табл. ССІІ, 3)
Тиньк в місці розташування початку рядка сильно пошкоджений, дві ос-

танні літери пошкоджені написом № 2601. Тим не менше, можемо встановити,
що запис містив вісім літер, з яких не збереглась лише перша. Дві наступні по-
шкоджені, проте за контурами визначаються як ÒÑ, далі добре збереглись ÚËÀ,
дві наступні пошкоджені, проте також цілком піддаються ідентифікації – ÂÚ.
Тобто, текст слід реконтсруювати як ім’я [Ñ](â#)òñúëàâú ‘Святослав’.
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Датування. За формою написання à та ë з покриттям, â з верхньою пет-
лею, яка ширша за нижню, та нижньою петлею кутом вперед, ú з нахиленою
щоглою та петлею кутом вперед графіті слід датувати другою чвертю ХІ – сере-
диною ХІІ ст.; вживання ú після ñ є доволі архаїчною ознакою, що дозволяє з
більшою долею вірогідності віднести запис до ХІ ст.; за контекстним аналізом
його слід датувати другою чвертю 70-х рр. ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2607 (табл. ССІІІ)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений дрібними вибоями,

більшість його складових не розчищена від шпаклівки:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст можемо представити наступним чином:
Ì(hñ#)ö[# ñ]åí[ò#]áð# âú Ã² ä(ü)í[ü] âï[î]å[õ]à [êú] Àâð[à]ìèþ … à íå ïî #ãî.
Місяця вересня у 13-й день поїхав до Авраамія … а не по його.

Датування. За формою написання á з відкритою петлею, ä з покриттям,
å з засічкою на язичку, криволінійної ð з петлею кутом донизу, ú з високою пет-
лею кутом вперед графіті найвірогідніше датувати серединою ХІІ – третьою
чвертю ХІV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої форми літер
á, ä та ð, вірогідні хронологічні рамки появи графіті охоплюють другу чверть –
середину ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2608 (табл. ССІV)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно затерта, пошкоджена

численними вибоями, внаслідок чого простежуються лише частина його складових:

У зв’язку зі значними втратами реконструкція повного тексту унемож-
ливлена. Втім, окремі складові напису можуть бути відновлені. Так, у верхньому
рядку можемо розібрати фразу [ìà³]à ì(h)ñ(#)öà âú ä(ü)[íü] ‘травня місяця у
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день’. Назва місяця відновлюється на підставі закінчення à, розміру пошкодже-
ного місця, де могло уміститись три-чотири літери та вибою безпосередньо перед
літерою закінчення, де могла бути виконана лише вертикальна риска. В другому
рядку можемо розібрати літери дати ÊÀ (= 25). В третьому рядку з великою долею
вірогідності можемо реконструювати слово ì[íî]ã[î] ‘багато’. Перша літера
цього слова збереглась наполовину, однак форма її написання збігається з добре
збереженою літерою ì в нижньому рядку. Наприкінці п’ятого рядка можемо ре-
конструювати початок слова äîá[ð]î[ähòhëüíú] ‘благочинний’. Літери á та друга ä
в цьому слові відновлюються за контекстом та збереженими фрагментами.

Датування. За формою написання ã з виступом зверху ліворуч, ІС-по-
дібної широко розімкненої ê та дзеркальної ö з верхніми засічками графіті най-
вірогідніше датувати серединою ХІV – початком ХV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2609 (табл. ССV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису затерта, права частина зни-

щена численними дрібними вибоями:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîì"[#íè] ñâî~ãî [Îãð]åôè[à], Î[ãð]åôèà.
Господи, пом’яни свого Огрифія, Огрифія.

Ім’я Îãðèôèè зустрічається у новгородській берестяній грамоті № 554
середини ХІІ – початку ХІІІ ст. (тобто, синхронно нашому записові) у формі
Îãðèfèè; на думку дослідників, це видозмінене написання календарного імені
Агріппа [Янин 1986, с. 28; Зализняк 1995, с. 380-381]. В нашому випадку сталася
заміна в другому складі літери è на å. Приклад подібної заміни демонструє ім’я
Îíêèôú, яке зустрічається в новгородських грамотах початку XV ст. у формах
Îíêhôú (№ 312) та Îíêèôú (№ 471); на думку дослідників, це видозмінена
форма календарного імені Іоакінф [Арциховский, Борковский 1963, с. 145-146;
Арциховский, Янин 1978, с. 66-68; Янин 1986, с. 98; Зализняк 1995, с. 556-557, 572].

Датування. За формою написання ï з виступом зверху, широкої î або î,
в якої замість лівої дуги пряма лінія, графіті може бути датоване в межах остан-
ньої третини ХІІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2610 (табл. ССV, 2)
Складові обведеного в овальну рамку напису простежуються доволі чітко:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
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Ïîì"[íè] Ãîñïîäè Ïåòðà Àãàfèþ ÀÕKÄ ðîê[u] äí" ² 9"áð".
Пом’яни, Господи, Петра, Агафію. 1664 року, дня 10-го листопада.

Звертає на себе увагу специфічне скорочення назви місяця – комбіноване
використання арабської цифри 9 та літерного закінчення "áð". Вочевидь, автор
орієнтувався на латиничну традицію написання цього місяця, коли до дев’ятки
додавалось закінчення bris.

Датування. В тексті чітко зазначена дата виконання напису – 10 листо-
пада 1664 р.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2611 (табл. ССVІ, 1)
Складові напису пошкоджені дрібними вибоями та № 2610, місцями

слабо розчищені від шпаклівки:

Реконструкція тексту ускладнена.
Датування. За формою написання à з видовженою вертикальною спин-

кою, â з переломом, петлі якої не торкаються щогли, А-подібної ä, è та í з діаго-
нальними перемичками, h з великою петлею та виступаючою над рядок щоглою,
а також # з V-подібним язичком час появи графіті найвірогідніше окреслити кін-
цем XIV – початком XV ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2612 (табл. ССVІ, 2)
На фресці простежується літера ², дещо поодаль – ÂË, далі тиньк по-

шкоджений на розмір ще двох літер, наприкінці читаються ÍË. Прорізи та форма
літер в цілому нагадують попередній напис, найвірогідніше, вони виконані тим
же автором. Друга літера графіті пошкоджена рамкою напису № 2610.

Датування. Зважаючи очевидне виконання № 2611 та № 2612 одним ав-
тором графіті найвірогідніше датувати в межах кінця XIV – початку XV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2613 (табл. ССVІІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслена літера Ç.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця XVI –

кінця XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2614 (табл. ССVІІ, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку можемо встановити, що на фресці

прокреслені чотири початкові літери абетки: ÀÁÂÃ.
Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-

зволяють датувати графіті кінцем XVI – кінцем XVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2615 (табл. ССVІІ, 3)
Збереженість напису доволі добра, всі його складові впевнено читаються:
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З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Âú ëhò(î).
В літо.

За манерою оформлення (перша літера набагато більша за інші), загаль-
ним виглядом літер та формою каналів прорізів записи № 2595 та № 2615 вико-
нані одним автором.

Датування. За формою написання á з високою петлею та ë з покриттям
(у написі № 2595), а також â з виступом зверху графіті найвірогідніше датувати
в межах кінця ХІІ – середини XIІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2616 (табл. ССVІІ, 4)
По фресковому тиньку голкою прокреслені літери ÏÎÌ, що є скорочен-

ням дієслова-прохання, найвірогідніше, зважаючи на час виконання тексту,
ïîì("íè) ‘пом’яни’.

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2617 (табл. ССVІІ, 5)
На фресці простежується виконана подвійною рискою літера Ë.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах

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

Графіті № 2618 (табл. ССVІІ, 6)
Стародавній тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями,

проте можемо розібрати прокреслені голкою літери ÊÅ, що є традиційною фор-
мою скорочення слова K(uri)e ‘KÚrie, Господи’.

Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути об-
межений другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2619 (табл. ССVІІІ, 1)
Незважаючи на низький рельєф прорізів та пошкодження записами

№ 2615 та № 2617, складові напису простежуються відносно добре:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний на
стіні текст виглядає наступним чином:
Ïîìîzè ðàá[ó] Ìíîæ#òèíó.
Поможи рабу Множятіну.

Спираючись на спостереження А. Залізняка над особливостями словот-
ворення, зокрема, власних імен в новгородських берестяних грамотах [Зализняк
1986, с. 146-151; 2004, с. 201-211], вжиту в тексті форму імені Ìíîæ#òèíú ми
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розглядаємо як особовий присвійний прикметник із суфіксом –ін–, утворений
від суфіксального гіпокористичного імені з усіченням Ìíîæ#òà. Його основ-
ною, ймовірно, слугувала незафіксована у писемних джерелах форма нехристи-
янського особового складного (утвореного від двох основ) імені Ìíîæèñëàâú
або Ìíîæüñëàâú.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, á з високою
петлею та # з покриттям графіті найвірогідніше датувати в межах середини ХІІ –
початку ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2620 (табл. ССVІІІ, 2)
На фресці прокреслені літера Ö та поставлені під горизонтальні титла

склади ÁÚ, ÁÈ, ÃÚ.
Датування. За формою написання á з високою петлею графіті може бути

датоване останньою чвертю ХІІ – кінцем ХV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2621 (табл. ССІХ)
Складові напису значно пошкоджені вибоями, причому складається вра-

ження, ніби вони знищені навмисне. Прорізи більшості закриті шпаклівкою, що
ускладнює впевнену ідентифікацію літер:

Через значні пошкодження та невпевненість в ідентифікації більшості
літер, наразі може бути реконструйований початок тексту:
[W] ãîðå âàìú …
О, горе вам …

Датування. За формою написання à з розкритою петлею та покриттям,
Е-подібної å, прямолінійної ð з округлою петлею та î, в якої замість лівої дуги
пряма лінія графіті датується в межах другої чверті ХІІ – першої чверті ХІV ст.

Категорія: цитати та посилання на твори книжної писемності.

Графіті № 2622 (табл. ССХ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, яка складається з двадцяти видимих вертикальних засічок, які прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2623 (табл. ССХ, 2)
На фресці простежуються літери ÑÒÛ. Найвірогідніше, перед нами ско-

рочена форма прикметника ñ(â#)òû(è) ‘святий’, що є початком молитовного
звернення до зображеного на фресці святого. Напис залишився незавершеним,
на що вказує рівна поверхня тиньку за літерами та під ними.

Датування. За формою написання û з середньою засічкою графіті дату-
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ється в межах другої чверті ХІ – кінця XІV ст.; відповідно до типовості поши-
рення такої палеографічної ознаки нижню хронологічну межу можемо окреслити
серединою ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2624 (табл. ССХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, з-поміж видряпаних голкою його складових можемо ідентифікувати лише
літери Ì, À та Ï.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця ХVІ –
кінця XVІI ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2625 (табл. ССХІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, більшість

прорізів не розчищені від шпаклівки. За наявними фрагментами на початку рядка
ідентифікується літера Ì, далі читаються ÑÀ, вірогідні Ò та Ð. В нижньому
рядку простежується, ймовірно, літера Í.

Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті в межах кінця ХVІ –
кінця XVІI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2626 (табл. ССХІ, 2)
На поверхні фрески простежуються літери ÀÂÐ, за ними помітний знак,

схожий на Ë або À без перемички та щогла ще однієї літери. Найвірогідніше,
перед нами початок імені Àâðà[ìú] ‘Аврам’.

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів вка-
зують, що графіті виконане в межах кінця ХVІ – кінця XVІI ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2627 (табл. ССХІ, 3)
На фресці простежуються написані у стовпчик літери ÌÁ.
Датування. За формою написання á з виступом зверху та петлею кутом

вперед графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – першою чвертю ХІІ ст. 
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2628 (табл. ССХІ, 4)
По фресковому тиньку голкою прокреслені у стовчик літери ÀÁ.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та á з вис-

тупом зверху графіті може бути датоване другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст. 
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2629 (табл. ССХІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з довгої горизонтальної лінії, від якої вниз прокреслюва-
лись вертикальні засічки. Їх збереглось тринадцять.

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

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2630 (табл. ССХІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб, яка

складається з п’ятнадцяти вертикальних засічок, що прокреслювались вниз від
горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2631 (табл. ССХІІ, 3)
На фресці подвійними замкненими рисками прокреслений чотириконеч-

ний хрест з розширеними у вигляді незамкнених у вершині трапецій кінцями.
Датування. За формою прорізів та особливостями розташування (автор

грекомовного напису № 2636 намагався оминути малюнок) графіті датується в
межах другої чверті ХІ – кінця XІІI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2632 (табл. ССХІІІ, 1)
По фресковому тиньку подвійною замкненою рискою прокреслена фі-

гура, яка має вигляд стовпчика з відігнутою ліворуч вершиною.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється другою

чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2633 (табл. ССХІІІ, 2)
На фресці простежуються написані у стовпчик літери ÌÁ.
Датування. За формою написання á з петлею кутом вперед графіті може

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

Графіті № 2634 (табл. ССХІІІ, 3)
На фресці простежується фігура, яка нагадує людське обличчя в профіль,

на якому позначене око.
Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах

другої чверті ХІ – кінця XVI ст.
Категорія: символи, пов’язані з частинами людського тіла.

Графіті № 2635 (табл. ССХІІІ, 4)
По фресковому тинку прокреслені поставлені під горизонтальне титло

літери ÃÈ та ÏÎ. Рівна поверхня тиньку навколо запису вказує, що він зали-
шився незавершеним.

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïî{ìîzè}.
Господи, поможи.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою та
структурою формули графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2636 (табл. ССХІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, його закін-

чення не збереглось:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
K(uri)e bwhqh ton son d[oulon]…
KÚrie bo»qei tÕn sou doаlon…
Господи, поможи своєму рабу…

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

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2637 (табл. ССХІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування прокресленого голкою малюнка

пошкоджена, можемо розпізнати лише контури людського тіла. Нижче знахо-
диться дуже схематичний малюнок коня. Можливо, зображення виконане дитиною.

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

Категорія: сюжетні зображення.

Графіті № 2638 (табл. ССХV, 1)
Поверхня стіни пошкоджена, простежуються лише три літери ÁÎÈ.
Датування. За формою написання á з високою петлею графіті датується

останньою чвертю ХІІ – кінцем XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2639 (табл. ССХV, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, вці-

ліли лише літери Á та ¤.
Датування. За формою написання á з високою петлею час появи графіті

визначається останньою чвертю ХІІ – кінцем XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2640 (табл. ССХV, 3)
Закінчення напису не збереглось через пошкодження тиньку, простежу-

ються лише дві початкові літери ÀÍ.
Датування. За формою написання à з округлою петлею час появи графіті

окреслюється в межах середини ХІ – кінця XІV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2641 (табл. ССХV, 4)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб, яка

складається з п’яти вертикальних засічок, що прокреслювались вниз від гори-
зонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2642 (табл. ССХVІ, 1)
Рахункова частина трирядкового запису обчислення кількості поминаль-

них служб. У верхньому рядку збереглось п’ять вертикальних засічок, в серед-
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ньому – вісім, у нижньому – шість. Дослідження особливостей виконання запису
вказує, що вертикальні засічки прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.
Між верхнім та середнім рядками помітні фрагменти ще однієї горизонтальної
лінії, однак відсутність вертикальних засічок не дозволяє розглядати її як ще
один рядок запису.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2643 (табл. ССХVІ, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літер ÀË, рахункова – з дев’яти видимих вертикальних за-
січок, які прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За аналогією з подібними записами час появи графіті може
бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2644 (табл. ССХVІІ, 1)
Поверхня стіни пошкоджена дрібними вибоями, закінчення не зберег-

лось. Однак в цілому він доволі чітко читається. На початку рядка знаходиться
скорочене особове ім’я автора Êîí(ñòàíòèíú) ‘Костянтин’, а далі – родове
Ñêîðèí[à] ‘Скорина’.

Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-
зволяють датувати графіті кінцем ХVІ – кінцем ХVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2645 (табл. ССХVІІ, 2)
Тиньк в місці розташування малюнка сильно пошкоджений, проте мо-

жемо встановити, що на фресці подвійними рисками був прокреслений чотири-
конечний хрест.

Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється в межах
другої чверті ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2646 (табл. ССХVІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка значно пошкоджена дріб-

ними вибоями, вона сильно затерта. У правій частині простежується фігура у
вигляді паралелограма з видовженими сторонами. В лівій – вертикальна риска з
розширенням у верхній частині.

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

Категорія: емблеми.

Графіті № 2647 (табл. ССХVІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб, яка

складається з чотирнадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2648 (табл. ССХVІІІ, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб, яка

складається з чотирьох вертикальних засічок, що прокреслювались вниз від до-
вгої горизонтальної лінії.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2649 (табл. ССХІХ, 1)
Верхній рядок запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літери Î. В другому рядку простежуються дев’ятнадцять
вертикальних засічок, у нижньому – сім. Вертикальні риски в кожному рядку про-
креслювались вниз від горизонтальних ліній. Особливості оформлення записів та
форма прорізів вказують на виконання № 2649 та № 2650 одним автором.

Датування. За формою написання î з пласким верхом та прямою правою
стороною графіті найвірогідніше датувати кінцем ХІ – серединою ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2650 (табл. ССХІХ, 2)
У верхньому рядку запису обчислення кількості поминальних служб ви-

конано літеру Ã текстової частини та двадцять три вертикальні засічки рахункової.
У нижньому рядку помітні дев’ять вертикальних засічок. Як і в попередньому ви-
падку, вертикальні риски прокреслювались від довгих горизонтальних ліній.

Датування. Оскільки записи № 2649 та № 2650 виконані одним автором,
графіті слід також датувати кінцем ХІ – серединою ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Комплекс розташованих один над одним записів лічби, що містить чо-
тири графіті (№№ 2651-2654). Тиньк в місці розташування початку рядків
сильно пошкоджений вибоями, тож збереглись лише рахункові частини записів.
Особливістю виконання складових комплексу є те, що спочатку прокреслювалась
горизонтальна лінія, а потім від неї вниз – вертикальні засічки.

Графіті № 2651 (табл. ССХХ, 1)
На фресці помітний рядок з шістдесяти дев’яти вертикальних засічок.

Графіті № 2652 (табл. ССХХ, 2)
Від рахункової частини збереглось тридцять п’ять вертикальних засічок.

Графіті № 2653 (табл. ССХХ, 3)
На фресці простежуються двадцять п’ять видимих вертикальних засічок.

Графіті № 2654 (табл. ССХХІ, 1)
Від рахункової частини збереглось двадцять п’ять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом комплекс датується в межах

другої чверті ХІ – кінця XІV ст.
Категорія: записи лічби.

Графіті № 2655 (табл. ССХХІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, однак практично всі його складові піддаються впевненій ідентифікації:
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З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Tu byl Paw[el].
Тут був Павло.

Датування. За аналогією з іншими латиничними записами Софії Київсь-
кої час появи графіті слід окреслити останньою чвертю ХVІ – кінцем ХVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2656 (табл. ССХХІІ, 1)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Його верхній рядок становить текстова частина в складі літер ÅÐÈ, далі
тиньк пошкоджений, можливо, тут знаходились вертикальні засічки рахункової
частини. В середньому рядку збереглись дві вертикальні риски, у нижньому –
тринадцять.

Датування. За формою написання å з направленим догори язичком та
прямолінійної ð з округлою петлею графіті датується в межах кінця ХІІІ – по-
чатку ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2657 (табл. ССХХІІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, від нього залишились

лише літери Ï та À.
Датування. За формою написання à з пласким верхом та опуклою пет-

лею графіті датується в межах початку XІI – кінця XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2658 (табл. ССХХІІ, 3)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

поминальних служб, яка складається з семи вертикальних засічок у верхньому
рядку та семи в нижньому. Вертикальні риски прокреслювались вниз від гори-
зонтальних ліній.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2659 (табл. ССХХІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно затертий, пошкоджений чис-

леними дрібними вибоями:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ì(hñ#)ö# ìàðòà … ïð[å]ñòàâ³[ñ#] ð[àáú Á](îæè)è Äà[ì]èà[íú].
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Місяця березня … приставився раб Божий Даміан.
Датування. За формою написання à з відкритою або з округлою петлею,

А-подібної ä, ì з провисаючою петлею, криволінійної ð з петлею кутом донизу
графіті датується в межах останньої чверті ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2660 (табл. ССХХІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями та затерта, внаслідок цього простежуються лише окремі літери:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою, á з округ-

лою відкритою або з високою петлею, криволінійної ð з округлою петлею графіті
датується останньою чвертю ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2661 (табл. ССХХІV, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений,більшість його

складових не збереглись:

Реконструкція тексту неможлива через значні пошкодження.У другому
рядку можемо лише встановити вірогідну наявність дієслова âåëè÷èòè ‘вихва-
ляти, прославляти, звеличувати’, час та відмінок якого через значні пошкод-
ження визначити не вдається.

Датування. За формою написання ÷ у формі пласкої чаші графіті дату-
ється кінцем ХІ – початком ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2662 (табл. ССХХІV, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численими дріб-

ними вибоями, місцями вона затерта, внаслідок чого простежуються тільки окремі
складові напису:

Повна реконструкція тексту неможлива через значні пошкодження. У дру-
гому рядку реконструюється дієслово ïðh[ñò]à[âèñ#] ‘приставився’, що дозволяє
розглядати літери S² у верхньому рядку як день смерть людини, тобто, ‘16-го’.
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Датування. За формою написання à з покриттям, А-подібної ä, ï з  вис-
тупом зверху та прямолінійної ð з петлею кутом вперед графіті найвірогідніше
датувати серединою ХІІ – початком ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2663 (табл. ССХХІV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування запису пошкоджена дрібними ви-

боями, місцями слабо розчищена з-під олійної фарби ХІХ ст. Втім, всі складові
підлягають впевненому визначенню.

У верхньому рядку читаються слова byl ‘був’ та Hrzyhorz ‘Григорій’, у
нижньому – Bylosky ‘Білоcький’. Тобто, перед нами стандартна латинична фор-
мула пам’ятного напису. Звертає на себе увагу вжита автором графіті послідовна
заміна g на h в імені, адже польською правильною б його формою було Grzygorz.

Датування. За часом побутування латиничних написів у Софії Київській
час появи графіті слід окреслити останньою чвертю ХVІ – кінцем ХVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2664 (табл. ССХХV, 1)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

поминальних служб. У верхньому рядку помітні шість вертикальних засічок на
початку рядка та вісім наприкінці. В нижньому збереглось сім вертикальних за-
січок на початку рядка. Вертикальні риски, як можемо судити за наявними за-
лишками,  прокреслювались вниз від горизонтальних ліній.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2665 (табл. ССХХV, 2)
По фресковому тиньку прокреслені літери ÒÌ.
Датування. За формою прорізів графіті датується кінцем ХVІ – кінцем

ХVІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2666 (табл. ССХХV, 3)
На фресці простежується малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2667 (табл. ССХХV, 4)
На поверхні стіни, незважаючи на пошкодження тиньку, простежується

літера Ì, яка є єдиною складовою напису.
Датування. За формою написання ì з покриттям графіті датується дру-

гою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

І.21. Фреска з образом св. Карпа

Знаходиться в арці-переході між вімами центральної нави та приділа
свв. Іоакима та Анни на східній грані східної лопатки першого від вівтаря пів-
нічного хрещатого стовпа (табл. ІІ, 1). Образ ідентифікований завдяки визна-
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ченню розташованого навпроти парного св. Карпу зображення св. Папіли. По-
верхня тиньку практично повністю закрита виконаним у XVIII ст. зображенням
архангела Єгудиїла, ім’я якого визначається за збереженим закінченням супро-
відного напису Ä²ÈËÚ. В місцях відсутності олійної фарби простежуються
фрагменти чотирнадцяти графіті, №№ 2668-2681 (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2668 (табл. ССХХVІ, 1)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості по-

минальних служб, який складається з чотирьох горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2669 (табл. ССХХVІ, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості поминальних

служб, від якого простежуються сім вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2670 (табл. ССХХVІ, 3)
На фресці простежуються сім горизонтальних засічок, що є фрагментом

рахункової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається ме-

жами від другої чверті ХІ до кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2671 (табл. ССХХVІ, 4)
Фрагмент (закінчення) рахункової частини дворядкового запису обчис-

лення кількості поминальних служб. У верхньому помітні шість засічок, у ниж-
ньому – сім, причому через їх вершину прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
ХІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2672 (табл. ССХХVІ, 5)
Фрагмент рахункової частини трирядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому збереглось дві вертикальні за-
січки, в середньому – тринадцять, у нижньому – дві.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
проміжком часу від другої чверті ХІ до кінця ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2673 (табл. ССХХVІІ, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб: десять вертикальних засічок, що прокреслювались вниз від
горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається в
межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2674 (табл. ССХХVІІ, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених-

поминальних служб. Він має вигляд стовпчика, що складається з одинадцяти го-
ризонтальних засічок.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2675 (табл. ССХХVІІ, 3)
На фресці простежуються літери ÏÅ.
Датування. За формою написання вертикальної å та ï з виступом зверху

графіті найвірогідніше датувати другою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2676 (табл. ССХХVІІ, 4)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості по-

минальних служб, від якого простежуються три горизонтальні засічки.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2677 (табл. ССХХVІІ, 5)
На фресці простежуються п’ять вертикальних засічок рахункової частини

запису обчислення кількості поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2678 (табл. ССХХVІІІ, 1)
Рахункова частини запису обчислення кількості проведених поминальних

служб. Простежується рядок з двадцять одної вертикальної засічки, що прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2679 (табл. ССХХVІІІ, 2)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості по-

минальних служб, від якого збереглось чотири горизонтальні засічки.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2680 (табл. ССХХVІІІ, 3)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому рядку збереглось шість вертикаль-
них засічок, у нижньому – вісім.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
проміжком часу від другої чверті ХІ до кінця ХІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2681 (табл. ССХХVІІІ, 4)
На фресці простежується літера ¤.
Датування. За формою написання # з покриттям графіті датується в

межах другої чверті ХІ – останньої третини ХІІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

І.22. Фреска з образом св. Папіли

Знаходиться в арці-переході між вімами центральної нави та приділа
свв. Іоакима та Анни на західній грані лопатки (табл. ІІ, 1). Поверхня старо-
давнього тиньку вкрита вибоями, місцями слабо розчищена від шпаклівки. У
нижній частині фрески наявна смуга втрат. Образ святого визначений завдяки
залишкам супровідного напису над лівим плечем святого ÏÀÏVË (перша й ос-
тання літери збереглись фрагментарно), а також інформації графіті № 2724
та № 2747. Незалежно від нас такої самої атрибуції постаті святого дійшов
В. Сарабьянов*. На досліджуваній ділянці виявлено шістдесят сім графіті, яким
надано порядкові номери від 2682-го по 2747-й, в тому числі № 2744а (табл. ІІ,
2). На поверхні стіни виявлено ще ряд пошкоджень, які скидаються на графіті,
однак трактувати їх саме як написи та малюнки доволі проблематично. Відтак,
до корпусу вони не включені. Написи № 2682, № 2693 та № 2709 досліджувались
спільно з Н. Сінкевич.

Графіті № 2682 (табл. ССХХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена дрібними ви-

боями, проте його складові доволі добре простежуються:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Samuel Hulо. An(no) Do(mini) 1633, m(iesiąca) mai(a) d(nia) 28.
Самуїл Гуло. Року Божого 1633, місяця травня, дня 28.

Датування. В тексті прямо вказаний час виконання – 28 травня 1633 р.
Категорія: пам’ятний напис.

Комплекс розташованих один над одним записів обчислення кількості
проведених поминальних служб, що складається з семи графіті (№№ 2683-
2689). Форма прорізів, розташування та особливість виконання записів (спо-
чатку прокреслювалась горизонтальна лінія, а потім від неї вниз – вертикальні
засічки) вказують на їх виникнення у короткий проміжок часу та, вочевидь, ви-
дряпування однією людиною.

Графіті № 2683 (табл. ССХХІХ, 2)
Тиньк в місці розташування початку рядка сильно пошкоджений, тож

текстова частина не збереглась. Рахункова ж складається з двадцяти чотирьох
видимих вертикальних засічок.
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Графіті № 2684 (табл. ССХХХ, 1)
Поверхня стіни дуже пошкоджена вибоями, проте можемо встановити,

що рахункова частина запису складалась з сорока вертикальних засічок.

Графіті № 2685 (табл. ССХХХ, 2)
Від рахункової частини запису збереглось тридцять дев’ять вертикальних

засічок. Зважаючи на структуру попереднього запису можемо припустити, що
їх також було сорок.

Графіті № 2686 (табл. ССХХХ, 3)
Запис сильно пошкоджений вибоями, збереглось двадцять дев’ять вер-

тикальних засічок.

Графіті № 2687 (табл. ССХХХ, 4)
Від текстової частини запису збереглась остання літера À, від рахункової

– тридцять вісім вертикальних засічок.

Графіті № 2688 (табл. ССХХХІ, 1)
На фресці простежуються двадцять дві пошкоджені вибоями вертикальні

засічки рахункової частини запису.

Графіті № 2689 (табл. ССХХХІ, 2)
Від рахункової частини збереглось тридцять дві вертикальні засічки.
Датування. За формою написання à з видовженою спинкою (№ 2687)

комплекс датується в межах другої чверті ХІ – кінця XІІ ст.
Категорія: записи лічби.

Графіті № 2690 (табл. ССХХХІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку на фресці чітко читається ім’я в на-

зивному відмінку Ñòåôàí(ú) ‘Стефан’.
Датування. Скорописні форми написання літер та форма прорізів до-

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

Графіті № 2691 (табл. ССХХХІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена ви-

боями. У верхньому рядку простежуються літери Ë або À, Í, вірогідна × та Î.
У нижньому рядку на початку відчитується Î, далі пошкоджені знаки нерозбір-
ливі, а наприкінці читається ім’я ²âàí[ú] ‘Іван’. Втім, остання літера не зберег-
лась, тож відмінок імені встановити не виявляється за можливе.

Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють датувати
графіті кінцем XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2692 (табл. ССХХХІІ, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку, пракчтином всі складові напису

впевнено ідентифікуються:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Òèìîf[³#] ïîì#íè.
Тимофія пом’яни.
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Датування. Структура формули, а також скорописні форми написання
літер, зокрема, триногої ò та округлої è, дозволяють датувати графіті кінцем XVI –
кінцем XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2693 (табл. ССХХХІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису затерта, закінчення рядка

пошкоджене. Однак, незважаючи на фрагментарність деяких літер, текст може
бути повністю прочитаний: Nykolay Horodyisky ‘Микола Городійський’.

Датування. За аналогією з іншими латиничними записами Софії Київ-
ської графіті датується в межах останньої чверті XVI – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2694 (табл. ССХХХІІІ, 1)
Напис частково пошкоджений вибоями, слабо розчищений від шпак-

лівки. Перше слово, яке постраждало найбільше, може бути відновлене як осо-
бове ім’я Ñåìåí(ú) ‘Семен’. Друге чітко читається – Âàñèëåâè÷(ü) ‘Василевич’.

Датування. Скорописні форми написання літер дозволяють датувати
графіті кінцем XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2695 (табл. ССХХХІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб. По-

мітні двадцять п’ять вертикальних засічок. Закінчення рядка вигинається вгору.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2696 (табл. ССХХХІV, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку збереглось тридцять дев’ять вертикаль-
них засічок, у нижньому – сорок.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2697 (табл. ССХХХІV, 2)
На фресці у стовпчик прокреслені горизонтальні засічки, їх простежується

двадцять шість. В кількох місцях рядок пошкоджений складовими комплексу запи-
сів обчислення кількості проведених поминальних служб (№№ 2651-2654).

Датування. За особливостями розташування графіті може бути датоване
в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2698 (табл. ССХХХІV, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, яка складається з тридцяти двох видимих горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2699 (табл. ССХХХІV, 4)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що містить тридцять вісім видимих горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2700 (табл. ССХХХV, 1)
На фресці простежуються сорок одна горизонтальна засічка рахункової

частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом час виконання графіті може бути

окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2701 (табл. ССХХХV, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що містить двадцять дев’ять видимих горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в

межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2702 (табл. ССХХХV, 3)
На поверхні стіни простежуються тридцять дев’ять горизонтальних засічок

рахункової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2703 (табл. ССХХХV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно затерта та пошкод-

жена дрібними вибоями. На початку рядка простежується склад ÒÎ, наступний
ідентифікується менш впевнено як ÅÍ (можлива також ідентифікація ÑÍ, ÑÈ
або ÅÈ), далі ÍÎVÃÎ.

Датування. За формою написання ã з виступом зверху та нижньою за-
січкою графіті може бути датоване кінцем ХІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2704 (табл. ССХХХVІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що містить вісімнадцять видимих горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в

межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2705 (табл. ССХХХVІ, 2)
На фресці простежуються чотирнадцять горизонтальних засічок рахун-

кової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2706 (табл. ССХХХVІ, 3)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб містить літеру Â, рахункова – дев’ятнадцять вертикальних засічок.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, графіті датується другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2707 (табл. ССХХХVІІ, 1)
Складові напису пошкоджені кількома вибоями та майже нерозчищені

від шпаклівки:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ïîìèí³ [Ã](îñïîä)è Ñèäîðà Ìèõàèëà åæå åãî [ñ]ïàñè.
Пом’яни, Господи, Сидора, Михаїла, якого ще спаси.

Датування. Скорописні форми написання літер, зокрема літери æ, яка
більше нагадує ô, дозволяє датувати графіті серединою – кінцем XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2708 (табл. ССХХХVІІ, 2)
Незважаючи на дрібні пошкодження та нерозчищені від шпаклівки про-

різи текст чітко читається: Âàñèë³è Êîðñàê(ú) ‘Василь Корсак’.
Датування. За скорописними формами написання літер графіті може

бути датоване в межах середини – кінця XVII ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2709 (табл. ССХХХVІІІ, 1)
Рельєф прорізів доволі низький, складові напису пошкоджені вибоями,

в багатьох місцях вони закриті шпаклівкою. Втім, незважаючи на певну схема-
тичність виконання літер, що ускладнює їх однозначну ідентифікацію, він може
бути прочитаний як запис особового та родового імен: Iakub Horodеski ‘Яків
Городецький’. У верхньому рядку на деякій відстані від імені простежуються за-
лишки ще двох літер. Перша нагадує S, друга – T або L. Можливо, це скорочена
форма другого імені автора, St(ephan) ‘Стефан’ або St(anislaw) ‘Станіслав’.

Датування. За аналогією з датованими латиничними записами Софії Ки-
ївської графіті може бути датоване в межах останньої чверті XVI – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2710 (табл. ССХХХVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та

слабо розчищена від шпаклівки. У верхньому рядку простежується літера Ò, у
нижньому – склад ÔÀ та фрагмент ще однієї літери за нею. Найвірогідніше ре-
конструювати текст як ім’я [Ñ]ò[å]ôà[íú] ‘Стефан’. Враховуючи запропоно-
вану структуру тексту, маємо визначити, що напис був трирядковий.

Датування. Зважаючи на скорописні форми літер ô та à графіті може
бути датоване в межах кінця XVI – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 2711 (табл. ССХХХІХ, 1)
На фресці чітко читається слово Ãðèãîðèÿ ‘Григорія’.
Датування. Скорописні форми написання літер, зокрема, вживання ÿ,

дозволяють датувати графіті кінцем XVII ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2712 (табл. ССХХХІХ, 2)
По фресковому тиньку прокреслені літери ÃÅÎÐ. Вочевидь, перед нами

скорочена форма імені Ãåîð(ãèè) ‘Георгій’.
Датування. За формою написання нахиленої праворуч å графіті найві-

рогідніше датувати другою чвертю ХІ – серединою ХІІІ ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2713 (табл. ССХХХІХ, 3)
На фресці простежується літера Á.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

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

Графіті № 2714 (табл. ССХХХІХ, 4)
Напис сильно пошкоджений вибоями. Втім, можемо встановити, що він

складався з довгої горизонтальної лінії, під якою були прокреслені три-п’ять
літер, з них збереглась лише середня Å. За своєю структурою графіті нагадує
текстову частину запису обчислення кількості проведених поминальних служб,
проте лічба так і не була розпочата.

Датування. За формою написання нахиленої ліворуч å графіті найвіро-
гідніше датувати другою чвертю ХІІ – кінця ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2715 (табл. ССХL, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений. У верхньому рядку

простежуються літери ÑÅÌ, у нижньому – ÎÍ. За наявними фрагментами текст
може бути реконструйований як ім’я Ñåì[å]îí[ú] ‘Семен’.

Датування. За формою написання í та ñ з верхніми засічками графіті
датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2716 (табл. ССХL, 2)
На фресці помітні поставлені під кутове титло літери ÏÀ, надрядкова лі-

тера між якими знищена вибоєм, а також поставлені під пряме титло із замкне-
ними засічками кінцями літери ÈÂ. Найвірогідніше, перед нами запис двох імен
Ïà[â](åëú) ‘Павло’ та Èâ(àíú) ‘Іван’

Датування. За формою написання â з широким верхом графіті найвіро-
гідніше датувати кінцем ХІІІ – серединою XIV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2717 (табл. ССХL, 3)
Напис складається з двох рядків. У верхньому впевнено читається слово

Iîàêiì(ú) ‘Іоаким’. Складові ж нижнього, частково зсунутого праворуч, по-
вністю знищені вибоями й закриті шпаклівкою. Розпізнається лише початкова
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літера Ì, вочевидь, складова родового імені автора. Втім, не виключено, що
вона є фрагментом скороченої форми слова ìîíàõú. Проте перший варіант ви-
значення змісту другого рядка нам видається більш вірогідним.

Датування. За формою прорізів та структурою формули графіті може
бути датоване в межах кінця ХVІ – кінця ХVІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2718 (табл. ССХL, 4)
Тиньк в місці розташування трирядкового напису значно пошкоджений

дрібними вибоями, тому ідентифікуються лише чотири літери – дві Ì у вер-
хньому та нижньому рядках та дві À в середньому.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та ì з вер-
хніми засічками графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2719 (табл. ССХLІ)
Складові напису пошкоджені дрібними вибоями, вони слабо розчищені

від шпаклівки:

З відновленням втрачених та пропущених фрагментів текст може бути
представлений наступним чином:
Èâàí(ú) Ñ[å]ìè(î)[í](ú) Ôåäîð(ú) Èî[ñ]àô(ú) ¤ê[î]â(ú) Äåì(èàíú) Èë(è#)
Îì(åë#íú) Þð(èè).
Іван, Симон, Федір, Іосаф, Яків, Дем’ян, Ілля, Омелян, Юрій.

Датування. За скорописними формами написання літер графіті може
бути датоване в межах кінця XVI – кінця XVII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2720 (табл. ССХLІІ, 1)
Складові напису значно пошкоджені вибоями, можемо ідентифікувати

лише літеру Â на початку верхнього рядка та Ê посередині.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не змика-

ються, та широкої розімкненої ê графіті  датується кінцем ХV – кінцем ХVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2721 (табл. ССХLІІ, 2)
Як і в попередньому випадку, складові запису сильно пошкоджені ви-

боями, особливо постраждав початок рядків. У верхньому рядку можуть бути
прочитані склади ÈÕ та ÒÎ, розділені горизонтальними засічками запису об-
числення кількості проведених поминальних служб. Наприкінці рядка помітна
літера Ï, хоча її ідентифікація не може бути визнана впевненою. В нижньому
рядку читаються літери Ò та Î.

Датування. За формою написання ò без бічних засічок та прямолінійної
зі зменшеним верхом õ, яка повністю знаходиться в рядку, графіті найвірогідніше
датувати серединою ХІV – кінцем ХVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2722 (табл. ССХLІІ, 3)
Складові запису значно пошкоджені вибоями, можуть бути ідентифіко-

вані літери ÒÐÀ на початку рядка та Ð наприкінці. Між ними знаходиться вели-
кий вибій, у правій нижній частині якого помітна півовальна темна смуга, яка
може здатись за фрагмент літери Î. Проте насправді це оптичний обман.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та ð з ок-
руглою петлею та значно видовженою щоглою графіті датується другою чвертю
ХV – кінцем ХVІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2723 (табл. ССХLІІ, 4)
На фресці простежуються десять вертикальних засічок рахункової час-

тини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті ХІ – кінця ХІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2724 (табл. ССХLІІІ, 1)
Незважаючи на пошкодження, на поверхні стіни чітко читається ім’я

Paphl/o/oj ‘PapÚloj, Папіла’. Літери ph написані у вигляді лігатури: права
щогла p є лівою щоглою h. Авторові не вдалося прокреслити передостанню лі-
теру o через викришування тиньку, тому він виконав її вдруге над рядком, при-
чому знищив складові запису № 2715.

Датування. За формою написання à з покриттям та ë із заокругленими кін-
цями графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – початку ХІV ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

Графіті № 2725 (табл. ССХLІІІ, 2)
На фресці простежується літера Ð.
Датування. За формою написання ð з петлею кутом вперед та нижньою

засічкою графіті датується серединою ХІІ – кінцем ХІV ст.; при цьому, відпо-
відно до типовості поширення такої форми літери, вірогідні хронологічні рамки
появи запису можуть бути окреслені серединою XIII – першою чвертю XIV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2726 (табл. ССХLІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, на поверхня стіни

простежується лише склад ÌÎ.
Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час появи графіті

визначається широкими хронологічними межами від другої чверті ХІ до кінця
ХVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2727 (табл. ССХLІІІ, 4)
Незважаючи на дрібні вибої, на фресці чітко читається фраза Ã(îñïîä)è

ïîìîzè ‘Господи, поможи’.
Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з переломом

графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.
Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2728 (табл. ССХLІV, 1)
На фресці простежується чотириконечний хрест, оточений колом.
Датування. Оскільки прорізи повністю закриті шпаклівкою, час вико-

нання графіті визначається широкими хронологічними межами від другої чверті
ХІ до кінця ХVІІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2729 (табл. ССХLІV, 2)
Складові напису пошкоджені вибоями та майже не розчищені від шпак-

лівки, що ускладнює впевнену ідентифікацію. Перша літера не може бути од-
нозначно визначена. Тут могла знаходитись Í або, менш вірогідно È. За нею
простежуються літери ÓÊÎÐÊÎÈÃÊÎ. Показово, що автор в одному написі
вжив три різні форми написання Ê.

Датування. За формою написання ê, що в усіх трьох випадках має збіль-
шений верх, графіті слід датувати початком XV – кінцем ХVІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2730 (табл. ССХLV, 1)
На фресці видряпана літера Ã.
Датування. За формою написання ã з виступом зверху графіті датується

другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.; при цьому, відповідно до типовості поши-
рення такої форми літери, вірогідна верхня хронологічна межа може бути окрес-
лена кінцем XII ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2731 (табл. ССХLV, 2)
По тиньку прокреслені шість літер. У верхньому рядку виконано чотири

ZÏÏÎ, у нижньому дві – ÒÄ.
Датування. За формою написання вертикальної z з переломом, ä з до-

вгими ніжками та покриттям, ò без бічних засічок графіті найвірогідніше дату-
вати другою чвертю ХІІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2732 (табл. ССХLV, 3)
На фресці простежуються пошкоджені вибоями та нерозчищені від шпак-

лівки літери ÐÀ.
Датування. За скорописними формами написання літер графіті може

бути датоване в межах кінця XVI – кінця XVII ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2733 (табл. ССХLV, 4)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений дрібними ви-

боями, частина складових не простежується:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ð[à]áq [ñ]âîãåìq …
Господи, поможи рабу своєму …
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Датування. За формою написання нахиленої праворуч z з переломом, ши-
рокої ð з розкритою петлею із заломом, ï з виступом зверху, q зі зменшеним î та
дзеркальною вертикальною ó графіті датується серединою XІI – початком XІII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2734 (табл. ССХLVІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що містить двадцять сім видимих вертикальних засічок, через які про-
креслена нерівна горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2735 (табл. ССХLVІ, 2)
Трохи нижче знаходиться виконана тим же автором інша рахункова час-

тина запису обчислення кількості проведених поминальних служб. Від неї збе-
реглась тридцять одна вертикальна засічка. Через їх середину прокреслена
нерівна горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2736 (табл. ССХLVІІ, 1)
Прорізи складових напису пошкоджені та майже не розчищені від шпак-

лівки. Впевнено можемо ідентифікувати лише три літери на початку рядка ÍÎÊ.
Датування. За формою написання розімкненої ê та í з діагональною пе-

ремичкою прорізів графіті датується в межах другої чверті ХІ – кінця ХV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2737 (табл. ССХLVІІ, 2)
На фресці простежується літера Ò та фрагменти ще однієї перед нею.
Датування. За формою написання ò без бічних засічок та формою про-

різів графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2738 (табл. ССХLVІІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслена літера Ê.
Датування. За формою написання широкої ê зі збільшеним верхом гра-

фіті найвірогідніше датувати початком XV – кінцем ХVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2739 (табл. ССХLVІІ, 4)
На фресці простежуються літери ÀÂÅ.
Датування. За формою написання â, нижня петля якої скісна до щогли,

та нахиленої ліворуч å графіті найвірогідніше датувати в межах середини XІІ –
кінця ХV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2740 (табл. ССХLVІІ, 5)
На поверхні стіни простежуються літери ÎÀ.
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Датування. За формою написання à з опуклою петлею графіті датується
в межах кінця XІ – кінця ХV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2741 (табл. ССХLVІІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, мо-

жемо ідентифікувати лише літеру Í та вірогідну Ï у верхньому рядку.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2742 (табл. ССХLVІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, збереглись

лише літера Ñ та, на деякій відстані, склад ÄÎ.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2743 (табл. ССХLVІІІ, 3)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями та за-

тертий. Наприкінці верхнього рядка можемо ідентифікувати три літери ÍÂÀ.
Датування. За скорописними формами написання літер та формою про-

різів графіті може бути датоване в межах кінця XVI – кінця XVII ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2744 (табл. ССХLІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численними

дрібними вибоями, сильно затерта. Впевнено читаються лише прокреслені по-
двійними рисками літери ÊÎÌ.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до кінця ХVІ – кінця ХVІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2744а (табл. ССХLІХ, 1)
Ліворуч від попереднього напису простежується літера Ì. Зважаючи на

те, що складові напису № 2744 прокреслені тонкими подвійними рисками, а про-
різи цієї літери значно ширші та її форма не відповідає формі ì в № 2744, її ві-
рогідніше виділити як окреме графіті.

Датування. Прорізи літери надто ретельно вичищені від шпаклівки, тож
час появи графіті слід окреслити широкими хронологічними межами від другої
чверті ХІ до кінця ХVІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2745 (табл. ССХLІХ, 2)
Незважаючи на пошкодження та слабо розчищені від шпаклівки прорізи

на фресці простежується малюнок шестикінечного хреста, основа якого спира-
ється на одноступінчасту Голгофу.

Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений
до другої чверті ХІ – кінця ХVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.
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Графіті № 2746 (табл. ССХLІХ, 3)
На фресці видряпана літера À.
Датування. За формою написання à з горизонтальною перемичкою гра-

фіті датується в межах кінця XVІ – кінця ХVII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2747 (табл. ССХLІХ, 4)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, які

не розчищені від шпаклівки. На початку рядка може бути ідентифікований склад
ÏÀ, у середині рядка – літера È. Найвірогідніше реконструювати текст як ім’я
Pa[p]h[loj] ‘PapÚloj, Папіла’.

Датування. За формою написання à з видовженою вертикальною спин-
кою графіті найвірогідніше датувати другою чвертю ХV – кінцем XVІ ст.

Категорія: підпис до фрескового образу.

І.23. Фреска з образом св. Василія Великого

Знаходиться в північно-східному куті віми (табл. ІІ, 1). Образ святого
ідентифікований за іконографією. Незалежно від нас такої атрибуції постаті
святого дійшов В. Сарабьянов*. Фреска суттєво пошкоджена, в середній та
нижній частинах наявні значні втрати первісного тиньку. В тих місцях, де він
зберігся, поверхня стіни вкрита численними дрібними вибоями. На досліджува-
ній ділянці виявлено шістдесят одне графіті, яким надано порядкові номери від
2748-го по 2808-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2748 (табл. ССL, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що містить тридцять три видимі вертикальні засічки, через середину
яких, вочевидь, була прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2749 (табл. ССL, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку можемо встановити, що на фресці

знаходиться рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості про-
ведених поминальних служб. У верхньому рядку нараховується дванадцять вер-
тикальних засічок, в нижньому – вісімнадцять видимих. Особливості
розташування вертикальних рисок вказують, що спочатку виник нижній рядок.
засічки тут прокреслювались вниз від довгої горизонтальної лінії. Потім над по-
чатком нижнього рядка було виконане його продовження.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2750 (табл. ССLІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб скла-
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дається з пошкодженої вибоями літери Ã. Рахункова – з двадцяти дев’яти видимих
вертикальних засічок, через які була прокреслена нерівна горизонтальна лінія.

Датування. За формою написання ã з виступом зверху та з бічною за-
січкою графіті датується в межах другої чверті XI – кінця XІV ст.; при цьому
більш вірогідною верхньою хронологічною межею, відповідно до типовості по-
ширення такої форми літери, є кінець ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2751 (табл. ССLІ, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб по-

шкоджена вибоями. Перша літера може бути ідентифікована як F або Å, друга
впевнено визначається як Ê, третя через вибій у нижній частині може рекон-
струюватись як Î, À або Ä. Зважаючи на структуру подібних формул, найвіро-
гідніше реконструювати текстову частину як літери ÅÊÀ. Рахункова частина
містить сорок одну видиму вертикальну засічку.

Датування. За формою написання розімкненої ê з відворотом ліворуч
на верхній скісній графіті слід датувати другою чвертю XI – кінцем XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2752 (табл. ССLІ, 3)
Під лінією обвалу стародавнього тиньку помітні збережені літери ÂÀÑÈ.
Датування. За формою написання â з великою верхньою петлею графіті

найвірогідніше датувати в межах другої чверті XI – останньої чверті XІІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2753 (табл. ССLІІ, 1)
Під лінією обвалу фрескового тиньку збереглась літера À.
Датування. За формою написання à з опуклою петлею графіті датується

в межах кінця XI – кінця XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2754 (табл. ССLІІ, 2)
На початку верхнього рядка помітні літери È, Ñ та Ð, причому дві ос-

танні пошкоджені записом обчислення кількості проведених поминальних
служб. В нижньому рядку виконані літери Ä та Ð.

Датування. За формою написання D-подібної ä та ð з петлею кутом до-
низу графіті датується останньою чвертю XІI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2755 (табл. ССLІІ, 3)
Складові однорядкового напису пошкоджені вибоями. На початку рядка

можемо ідентифікувати літери ²Í, наприкінці – ËÈ. Слід зазначити, що ë в ниж-
ній частині має специфічні заокруглення в нижній частині, як і в графіті № 2724.
Тож не виключено, що обидва записи виконувались одним автором.

Датування. Зважаючи на ймовірне виконання № 2724 та № 2755 одним
автором, графіті може бути датоване другою чвертю XI – початком XІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2756 (табл. ССLІІІ)
Опублікований В. Корнієнком [Корнієнко 2011д].
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Тиньк в місці розташування напису та його складові пошкоджені ви-
боями, під нижнім рядком він втрачений. Втім, більшість літер напису за наяв-
ними фрагментами та контекстом може бути ідентифікована:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст може бути представлений наступним чином:
Ì(h)ñ(#)ö[à à]ïðèë[#] [âú] ä(ü)[íü ïðåñ]òàâ[è]ñ# [Â]ñåâîëîäú … Ã²
uìåð[ë]ú ñå[ðåäî\] …
Місяця квітня вдень приставився Всеволод … 13-го помер середою …

Датування. За контекстом час появи графіті може бути віднесений до
1093 р.; форми написання літер не суперечать його датуванню останнім десяти-
літтям ХІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2757 (табл. ССLІV)
Незважаючи на пошкодження тиньку вибоями та іншими графіті, майже

всі складові обведеного квадратною рамкою напису впевнено визначаються:

Зважаючи на структуру розташованого поруч напису № 2780, втрачену
літеру слід реконструювати як î.

Датування. За формою написання à з покриттям, â з виступом зверху та
округлою нижньою петлею, è, ì та í з верхніми засічками, ê з верхньою засічкою
та відворотом на верхній скісній, ï з виступом зверху, прямолінійної ð з округлою
петлею, ú з округлою петлею час появи графіті може бути окреслений в межах
кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2758 (табл. ССLV, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що зберегла сімнадцять вертикальних засічок, які прокреслювались вниз
від горизонтальної лінії. Запис прокреслений по № 2757.

Датування. За типологічним методом та особливостями розташування
час появи графіті окреслюється в межах кінця XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2759 (табл. ССLV, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб містить літеру Î, рахункова – десять вертикальних засічок. Запис прокрес-
лений по № 2757.

Датування. За типологічним методом та особливостями розташування
графіті найвірогідніше датувати в межах кінця XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2760 (табл. ССLV, 3)
Під лінією обвалу стародавнього тиньку помітні пошкоджені вибоями лі-

тери, з-поміж яких відносно впевнено можуть бути визначені Ï та À.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

XI – кінця XVІ ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2761 (табл. ССLVІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування малюнка пошкоджена вибоями

та затерта, однак наявні складові дозволяють повністю реконструювати його
вигляд. На фресці подвійними замкненими рисками прокреслений шестикінеч-
ний хрест, що складається зі щогли, рівних за довжиною горизонтальних пе-
рекладини та підніжжя.

Датування. За формою прорізів час появи графіті має бути окреслений
другою чвертю XI – кінцем XVІ ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2762 (табл. ССLVІ, 2)
Під лінією обвалу давнього фрескового тиньку простежуються кілька

літер. Перша впевнено читається як Â. Друга також має визначатись як Â, над
якою прокреслений відкрите донизу півколо з заокругленими в середину кін-
цями, обидві знаки з’єднані вертикальною рискою. Наступні літери можуть бути
ідентифікована як Ð, Î та È. Під лівою щоглою останньої прокреслений знак,
схожий на Ò.

Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-
ються щогли, графіті датується другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2763 (табл. ССLVІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку можемо встановити, що тут подвій-

ними замкненими рисками було прокреслене зображення шестикінечного
хреста, що складається зі щогли, перекладини та символічної таблички над го-
ловою Ісуса Христа.

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

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2764 (табл. ССLVІ, 4)
На фресці простежується фігура у вигляді розділеного вертикальною рис-

кою навпіл квадрату, від лівого нижнього кута якого піднімається довга скісна
риска. Втім, остання може бути просто зашпакльованою подряпиною.

Датування. Прорізи повністю закриті шпаклівкою, тож час можливої
появи графіті окреслюється широкими хронологічними межами від другої чверті
XI до кінця XVІІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2765 (табл. ССLVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями,

прямо по ньому прокреслений запис обчислення кількості проведених поминаль-
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них служб (№ 2767). Втім, всі його складові за збереженими фрагментами впев-
нено ідентифікуються:

Датування. За формою написання à з розкритою або гострою петлями,
ІС-подібної розімкненої ê, ï з виступом зверху та ò без бічних засічок графіті
найвірогідніше датувати другою чвертю XІI – кінцем XІІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2766 (табл. ССLVІІ, 2)
На фресці чітко читається ім’я Ñàâà ‘Сава’.
Датування. За формою написання à з опуклою або округлою петлями

та видовженою спинкою, â, верхня петля якої ширша за нижню, час появи графіті
може бути окреслений кінцем ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2767 (табл. ССLVІІІ, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку наявні сімнадцять вертикальних засічок,
над якими прокреслена горизонтальна лінія. В нижньому рядку виконано вісім-
надцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом, а також за особливостями розта-
шування (запис пошкодив рядки № 2765), графіті датується другою чвертю XІI –
кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2768 (табл. ССLVІІІ, 2)
На фресці прокреслена фігура, що складається з трьох знаків. Перший

нагадує літеру Õ, другий – покладену праворуч Â з трьома петлями, третій – лі-
теру ¤ з подвійною перемичкою.

Датування. За формою прорізів час появи графіті має бути окреслений
другою чвертю XI – кінцем XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2769 (табл. ССLІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями, з-поміж його

складових у верхньому рядку простежується літера À та дві щогли іншої літери
за нею, у нижньому на початку фрагментарно збережена À, щогла ще однієї лі-
тери за нею, а наприкінці – буквосполучення ÀÊÎ.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та ІС-подіб-
ної ê час появи графіті може бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2770 (табл. ССLІХ, 2)
На фресці прокреслена монограма з літер Ò та Ð.
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Датування. За формою написання триногої ò та формою прорізів графіті
датується початком XV – кінцем XVI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2771 (табл. ССLІХ, 3)
Незважаючи на пошкодження, складові напису впевнено читаються:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè [ðà]áó ñâîåìó…
Господи, поможи рабу своєму…

Остання літера ã може розглядатись як початок незакінченого прикмет-
ника „грішному” або ж імені автора, наприклад, „Григорію” чи „Георгію”.

Датування. За формою написання â з нижньою петлею кутом вперед
графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ – середини ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2772 (табл. ССLХ, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості поминаль-

них служб. У верхньому рядку збереглось дванадцять вертикальних засічок, у
нижньому – сімнадцять. Засічки прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2773 (табл. ССLХ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, проте його

складові доволі добре простежуються:

З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів:
г(оспод)й п(й)с(à)ë(ú) à á.
Ãîñïîä³ ï³ñàëú à á.
Господи, писав: а, б.

Датування. За типологічним методом час можливої появи глаголичного
графіті може бути окреслений першою чвертю ХІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2774 (табл. ССLХІ, 1)
На фресці простежується незавершене зображення гексаграми. Втім, не

виключено, зважаючи на контекст розташованих поруч малюнків, автор нама-
гався прокреслити пентаграму, проте припустився помилки. 

Датування. За формою прорізів час появи графіті має бути окреслений
другою чвертю XI – кінцем XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2775 (табл. ССLХІ, 2)
По фресковому тиньку прокреслена пентаграма.
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Датування. Форма прорізів дозволяє датувати графіті другою чвертю XI –
кінцем XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2776 (табл. ССLХІ, 3)
Неподалік від попереднього малюнка простежується фрагментарно збе-

режена пентаграма.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути віднесений

до другої чверті XI – кінця XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2777 (табл. ССLХІ, 4)
На фресці зображено пентаграму.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XI –

кінцем XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2778 (табл. ССLХІ, 5)
По фресковому тиньку прокреслений малюнок, який, незважаючи на

певну схематичність, можемо інтерпретувати як зображення птаха: помітні овал
голови, лінія шиї, око та дзьоб.

Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється другою
чвертю XI – кінцем XVІ ст.

Категорія: орнітоморфні зображення.

Графіті № 2779 (табл. ССLХІ, 6)
Складові напису пошкоджені дрібними вибоями, однак вони можуть бути

визначені як поставлені під хвилясте титло літери ÃÈ, тобто, перед нами тради-
ційне скорочення слова Ã(îñïîä)è ‘Господи’.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою, а
також за структурою формули, датувати графіті найвірогідніше другою чвертю
ХІ – кінцем ХV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2780 (табл. ССLХІІ, 1)
Складові напису значно пошкоджені вибоями, проте більшість з них

може бути ідентифіковані:

За своєю структурою напис ідентичний тексту № 2757, лише слово
êðúèâà написано скорочено, без úè: êðâà. 

Датування. За формою написання ï з виступом зверху та криволінійної ð
з петлею кутом донизу графіті датується останньою третиною ХІІ – кінцем ХІІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2781 (табл. ССLХІІ, 2)
Складові напису сильно пошкоджені, більшість з них не збереглись:
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За своєю структурою текст цього чотирирядкового напису подібний до
графіті № 2757 та № 2780.

Датування. За формою написання a з видовженою спинкою, ІС-подібної
розімкненої ê та ï з виступом зверху графіті датується другою чвертю ХІ – кін-
цем ХІІ ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2782 (табл. ССLХІІІ, 1)
По фресковому тиньку прокреслена фігура у вигляді вертикальної запле-

теної стрічки. Подібні малюнки часто зустрічаються в епіграфіці, як приклад мо-
жемо навести два опубліковані графіті церкви Спаса на Нередиці [Овчаров 2006,
с. 92, рис. 24-25].

Датування. За формою прорізів час появи графіті окреслюється другою
чвертю XI – кінцем XVІ ст.

Категорія: емблеми.

Графіті № 2783 (табл. ССLХІІІ, 2)
Неподалік на фресці помітний фрагмент подібного малюнка.
Датування. Форма прорізів дозволяє віднести час появи графіті до дру-

гої чверті XI – кінця XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2784 (табл. ССLХІІІ, 3)
По фресковому тиньку прокреслена фігура у вигляді горизонтальної за-

плетеної стрічки.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XI –

кінцем XVІ ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2785 (табл. ССLХІІІ, 4)
Від напису збереглась лише початкова літера Ä.
Датування. За формою написання ä з довгими ніжками графіті слід да-

тувати в межах другої чверті XI – кінця XV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2786 (табл. ССLХІV, 1)
Складові напису пошкоджені дрібними вибоями та рамкою № 2757:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
[J(à)ë]ú Ì³õàèëú.
Писав Михайло.

Датування. За формою написання ú з округлою або кутом вперед пет-
лями графіті датується кінцем ХІ – кінцем ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.
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Графіті № 2787 (табл. ССLХІV, 2)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений, з-поміж його

складових можемо визначити ймовірну Ì, ¤ та È.
Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою най-

вірогідніше датувати графіті в межах другої чверті ХІ – кінця ХV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2788 (табл. ССLХV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена. У верхньому

рядку читаються склади ÀÏ та ÎÑ, у нижньому – ÐÎ.
Датування. За формою написання à з покриттям та прямолінійної ð з ок-

руглою петлею графіті слід датувати в межах другої чверті ХІ – початку ХІV ст.;
при цьому, відповідно до типовості поширення такої форми написання літери à,
ймовірно окреслити верхню хронологічну межу кінцем ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2789 (табл. ССLХV, 2)
На фресці простежуються літери ÎÃ.
Датування. За формою написання ã з виступом зверху графіті датується

в межах другої чверті ХІ – кінця ХІV ст.; при цьому, відповідно до типовості по-
ширення такої форми написання літери, верхня хронологічна межа може бути
окреслена кінцем ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2790 (табл. ССLХV, 3)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями. У верхньому

рядку простежуються фрагменти літери, в нижньому – буквосполучення ÊÎÁÚ.
Датування. За формою написання á з округлою петлею, ІС-подібної ро-

зімкнутої ê та ú з петлею кутом вперед графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця ХІІ ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення форми напи-
сання ê та ú, нижню хронологічну межу варто окреслити серединою ХІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2791 (табл. ССLХV, 4)
На фресці прокреслені літери ÀÐ.
Датування. За формою написання à з розімкнутою петлею та ð з розкри-

тою петлею кутом вперед графіті датується в межах середини ХІІ – кінця ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2792 (табл. ССLХVІ, 1)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Його верхній рядок становить рахункова частина в складі літери ÀÃ. У
другому рядку збереглось дев’ять вертикальних засічок, в третьому – три. Зверху
та знизу засічки обмежувались горизонтальними лініями.

Датування. За формою написання à з покриттям та ã з виступом зверху
графіті слід датувати в межах другої чверті ХІ – початку ХІV ст.; при цьому, від-
повідно до типовості поширення такої форми обох літер, ймовірно окреслити
верхню хронологічну межу кінцем ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2793 (табл. ССLХVІ, 2)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок становить текстова частина, що складається з літер ÀÑ,
нижній – рахункова, від якої збереглось вісім вертикальних засічок, які прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2794 (табл. ССLХVІ, 3)
Права частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб знищена обвалом тиньку. Збереглась текстова частина в складі літер ²ÎÀ
та три вертикальні засічки рахункової.

Датування. За формою написання хрестоподібної ³ та за особливостями
розташування (автор комплексу записів лічби №№ 2796-2800 мусив оминати
текст) графіті датується в межах середини XІІI – початку XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2795 (табл. ССLХVІ, 4)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Його верхній рядок становить літера Î текстової частини. В другому
рядку знаходиться дванадцять вертикальних засічок, в третьому – дев’ять види-
мих. Засічки прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом та особливостями розташування
(автор комплексу записів лічби №№ 2796-2800 мусив оминати текст) графіті слід
датувати в межах другої чверті XI – початку XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Комплекс записів лічби, що містить п’ять графіті (№№ 2796-2800), ви-
конаних однією людиною. Його особливістю є оформлення текстової частини –
літери поставлені під велике кутове титло. Рахункові частини прокреслювались
наступним чином: спочатку автор видряпував довгу горизонтальну лінію, про-
креслюючи засічки по ній. На момент виконання складових комплексу на фресці
вже були наявні написи № 2794 та № 2795, які автор був вимушений оминати.

Графіті № 2796 (табл. ССLХVІІ, 1)
Текстова частина складається з літер ÑÅÌ, рахункова – дев’яти видимих

вертикальних засічок. Закінчення рядка знищене обвалом тиньку.

Графіті № 2797 (табл. ССLХVІІ, 2)
Однорядковий запис складається з літери Ñ текстової частини та дванад-

цяти видимих вертикальних засічок рахункової. Закінчення рядка знищене об-
валом тиньку.

Графіті № 2798 (табл. ССLХVІІ, 3)
Текстова частина складається з літери Í. Від рахункової збереглось три-

надцять вертикальних засічок. Закінчення рядка знищене обвалом тиньку.

Графіті № 2799 (табл. ССLХVІІ, 4)
Текстова частина складається з літери Ð, рахункова містить лише одну

вертикальну засічку. Закінчення рядка знищене обвалом тиньку.
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Графіті № 2800 (табл. ССLХVІІ, 5)
Від запису залишилась лише текстова частина, що складається з літер

²WÀ. Через вибої перша літера набула схожості з ð. Закінчення рядка знищене
обвалом тиньку.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з округлою петлею
(№ 2799) та особливостями розташування час появи комплексу може бути ок-
реслений в межах середини ХІІІ – початку XІV ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 2801 (табл. ССLХVІІІ, 1)
Запис пошкоджений № 2795, однак можемо встановити, що він складався

з двох складів – ÎÑ у верхньому рядку та ÂÎ у нижньому.
Датування. За формою написання â з округлою нижньою петлею графіті

датується в межах другої чверті ХІ – середини ХІІІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2802 (табл. ССLХVІІІ, 2)
На фресці простежується довга вертикальна риска, під нею виконано

знак у вигляді дзеркальної Ð з прокресленою подвійною рискою щоглою.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2803 (табл. ССLХVІІІ, 3)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку вертикальних засічок збереглось оди-
надцять, у нижньому – дев’ять.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2804 (табл. ССLХVІІІ, 4)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось вісім вертикальних засічок, які прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2805 (табл. ССLХІХ, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось тринадцять вертикальних засічок, що
прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2806 (табл. ССLХІХ, 2)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок становить текстова частина в складі літер ÃÅÎÐ. В серед-
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ньому рядку збереглось двадцять шість вертикальних засічок, у нижньому –
двадцять одна. Засічки прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з округлою розімкну-
тою петлею графіті датується в межах кінця XI – кінця XІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2807 (табл. ССLХХ, 1)
Ліворуч тим же автором виконаний інший трирядковий запис обчислення

кількості проведених поминальних служб. Текстова частина, яка становить вер-
хній рядок, складається з літери À. В середньому рядку збереглось дев’ятнадцять
вертикальних засічок рахункової частини, у нижньому – шість. Засічки прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. Оскільки написи № 2806 та № 28907 виконані одним авто-
ром, графіті датується кінцем XI – кінцем XІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2808 (табл. ССLХХ, 2)
По фресковому тиньку голкою прокреслений невеликий малюнок, автор

якого зобразив птаха, який сидить розправивши крила.
Датування. За формою прорізів час появи графіті може бути окреслений

другою чвертю ХІ – кінцем XVI ст.
Категорія: орнітоморфні зображення.

І.24. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-східному куті віми (табл. ІІ, 1). Поверхня фрески
пошкоджена численними вибоями, наявні три смуги втрат первісного тиньку.
На досліджуваній ділянці виявлено п’ять графіті, які отримали порядкові но-
мери від 2809-го по 2813-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2809 (табл. ССLХХІ, 1)
Фресковий тиньк в місці розташування рахункової частини запису об-

числення кількості проведених поминальних служб сильно пошкоджений, його
складові слабо розчищені від шпаклівки. Від запису збереглась двадцять одна
вертикальна засічка.

Датування. За типологічним методом час появи графіті має бути відне-
сений до другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2810 (табл. ССLХХІ, 2)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості

проведених поминальних служб, від якої збереглось шість вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті слід датувати в межах дру-

гої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2811 (табл. ССLХХІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб сильно пошкоджена, збереглось лише закінчення
рахункової частини в складі дванадцяти вертикальних засічок, що прокреслю-
вались вниз від горизонтальної лінії.
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Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2812 (табл. ССLХХІІ, 1)
На поверхні стіни простежуються два пошкоджені рядки рахункової час-

тини запису обчислення кількості проведених поминальних служб. У верхньому
збереглось п’ять засічок, в нижньому – двадцять. Точну кількість рядків встано-
вити неможливо, адже над записом знаходиться вивал стародавнього тиньку.

Датування. Зважаючи на час побутування подібних записів графіті слід
датувати другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2813 (табл. ССLХХІІ, 2)
Нижче попереднього напису, відділений від нього довгою горизонталь-

ною лінією, знаходиться інший запис обчислення кількості проведених поми-
нальних служб. Від нього збереглись два рядки, у верхньому – сімнадцять, в
нижньому – дев’ять вертикальних засічок. Під ним стародавній тиньк не збе-
рігся, тож точну кількість рядків визначити не виявляється за можливе.

Датування. За типологічним методом час появи графіті має бути відне-
сений до другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

І.25. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-східному куті виступу апсиди, на його південній
стороні (табл. ІІ, 1). Тиньк пошкоджений численними вибоями, в нижній частині
та біля ребра він не зберігся зовсім. На досліджуваній ділянці виявлено чотири
графіті, яким надано порядкові номери від 2814-го по 2817-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2814 (табл. ССLХХІІІ)
На фресці простежується великий запис обчислення кількості прове-

дення поминальних служб, від якого залишилась рахункова частина у вигляді
двох стовпчиків горизонтальних засічок. В першому їх збереглось двадцять сім,
у другому – дев’ятнадцять. В середній частині горизонтальні засічки сильно
зближені, місцями вони змикаються.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2815 (табл. ССLХХІV, 1)
Від текстової частини запису обчислення кількості поминальних служб

простежується гостроверха Ä з довгими ніжками, від рахункової – одинадцять
вертикальних засічок.

Датування. За формою написання ä з довгими ніжками, одна з яких є про-
довженням скісної, графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІ –
кінця ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2816 (табл. ССLХХІV, 2)
Невеликий фрагмент (закінчення) рахункової частини запису обчислення
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кількості проведених поминальних служб, від якої залишились п’ять вертикаль-
них засічок, що прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. Зважаючи на час побутування подібних записів графіті слід
датувати другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2817 (табл. ССLХХІV, 3)
Як і в попередньому випадку, на фресці збереглось закінчення рахункової

частини запису обчислення кількості поминальних служб у вигляді трьох верти-
кальних засічок, що прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

І.26. Фреска з зображенням орнаменту

Знаходиться в північно-східному куті виступу апсиди, на його західній
стороні (табл. ІІ, 1). Фреска пошкоджена вибоями, наявні дві смуги втрат ста-
родавнього тиньку. На досліджуваній ділянці виявлено два графіті, № 2818 та
№ 2819 (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2818 (табл. ССLХХV, 1)
Рахункова частина невеликого запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, що складається з шести вертикальних засічок, які прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2819 (табл. ССLХХV, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб скла-

дається з трьох літер ÈËÈ. Зважаючи на пошкодження тиньку за останньою лі-
терою, ми не можемо виключати наявності тут ще однієї літери, яка за
контекстом може бути реконструйована як À. Рахункова частина містить сорок
чотири розташовані у стовпчик горизонтальні засічки.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

І.27. Фреска на північній стороні апсиди

Досліджувана ділянка (табл. ІІ, 1) може бути поділена на чотири ком-
позиції. У нижньому регістрі та у верхньому біля ребра виконано орнаменти. В
східній частині під вікном виконаний малюнок хреста, обабіч якого знаходяться
два кипариси. Між вертикальною смугою орнаменту та хрестом зображено
сцену Благовіщеня. Більшість графіті зосереджена саме на цій останній ком-
позиції, причому їх автори намагались обходити постаті Архангела Гавриїла
та Діви Марії, видряпуючи записи на фоні. Збереженість стародавнього тиньку
північної сторони апсиди задовільна, трапляються ділянки щільно вкриті чис-
ленними дрібними вибоями та слабо розчищеними від шпаклівки, так що відді-
лити прорізи від пошкоджень ледь вдається. В нижній частині композицій зі
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сценою Благовіщеня та зображенням хреста наявна нерівна ділянка втрат фрес-
кового тиньку. Втім, незважаючи на складнощі, вдалося виявити сто сімдесят
два графіті, яким надано порядкові номери від 2820-го по 2991-й (табл. ІІ, 2).

Графіті № 2820 (табл. ССLХХVІ, 1)
Рахункова частина доволі великого запису обчислення кількості прове-

дених поминальних служб виконана біля самого ребра виступу апсиди. Місцями
тиньк сильно пошкоджений вибоями, які не розчищені від шпаклівки. Від запису
збереглось шістдесят чотири горизонтальні засічки, розташовані у стовпчик.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2821 (табл. ССLХХVІ, 2)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Засічки сильно нахилені ліворуч. У верхньому рядку їх
двадцять сім, у нижньому – дванадцять. Наприкінці верхнього рядка прокреслені
три довгі лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2822 (табл. ССLХХVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб пошкоджена вибоєм. Однак за збереженими фраг-
ментами можемо встановити загальну кількість горизонтальних засічок – їх
налічувалось тринадцять.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2823 (табл. ССLХХVІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, яка також складається з тринадцяти горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Комплекс розташованих один над одним записів обчислення кількості
проведених поминальних служб, який складається з шести дуже пошкоджених
вибоями графіті (№№ 2824-2829). Особливості розташування та структура
формули – спочатку прокреслювався малюнок хреста, скорочена форма імені
та вертикальні засічки – вказують на їх виконання однією людиною.

Графіті № 2824 (табл. ССLХХVІІІ, 1)
Текстова частина запису містить літеру Í, рахункова зберегла одинадцять

вертикальних засічок.

Графіті № 2825 (табл. ССLХХVІІІ, 2)
Текстова частина складається з літери À, рахункова – з семи видимих

вертикальних засічок.
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Графіті № 2826 (табл. ССLХХVІІІ, 3)
Текстова частина запису містить три літери FÅÎ, причому в першої від-

сутня перемичка. Від рахункової збереглось дві вертикальні засічки.

Графіті № 2827 (табл. ССLХХІХ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, збереглась лише не-

велика частина перекладини хреста.

Графіті № 2828 (табл. ССLХХІХ, 2)
Текстова частина запису пошкоджена вибоєм, за контурами літера може

бути реконструйована як O. Від рахункової частини збереглось дев’ять верти-
кальних засічок.

Графіті № 2829 (табл. ССLХХІХ, 3)
Як і в попередньому випадку, текстова частина пошкоджена вибоєм. За

контурами літера – збереглась ліва щогла – найвірогідніше може бути реконстру-
йована як Ï. Від рахункової частини залишилось сім вертикальних засічок.

Датування. За формою написання нахиленої ліворуч å з язичком донизу
(№ 2826) та типологічним методом час появи комплексу може бути окреслений
в межах другої чверті ХІІ – кінця XІV ст.

Категорія: записи лічби.

Графіті № 2830 (табл. ССLХХХ, 1)
Фрагмент (закінчення) рахункової частини запису обчислення кількості

поминальних служб, від якої збереглось одинадцять засічок. Оскільки вони
сильно нахилені ліворуч, а останні взагалі набувають горизонтального поло-
ження, можемо виснувати, що рядок вигинався вгору.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2831 (табл. ССLХХХ, 2)
Трирядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Його нижній рядок складається з двадцяти чотирьох видимих вертикаль-
них засічок, два верхні становить текстова. У середньому рядку виконано склад
ÂÀ, у верхньому – ÐÀ.

Датування. За формою написання ð з петлею кутом вперед графіті да-
тується в межах середини XІI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2832 (табл. ССLХХХІ, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок містить текстову частину в складі літер FÅ та рахункову,
що зберегла двадцять одну вертикальну засічку, через середину яких прокреслена
горизонтальна лінія. У нижньому рядку простежуються двадцять три верти-
кальні засічки.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2833 (табл. ССLХХХІ, 2)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому та нижньому рядках збереглось
по п’ятнадцять вертикальних засічок, що прокреслювались вниз від довгої го-
ризонтальної лінії.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2834 (табл. ССLХХХІІ, 1)
Фрагментарно збережений запис обчислення кількості проведених по-

минальних служб. Текстова частина сильно пошкоджена вибоєм, від літери за-
лишилась лише петля. Це дозволяє найвірогідніше реконструювати її як F, Î,
Ñ, Å, Ð або Â. Від рахункової збереглось двадцять дві вертикальні засічки.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2835 (табл. ССLХХХІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, від нього збе-

реглись чотири літери Å.
Датування. За формою написання нахиленої ліворуч å з язичком донизу

час появи графіті може бути окреслений в межах другої чверті ХІІ – кінця XV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2836 (табл. ССLХХХІІІ, 1)
Трирядковий запис обчислення кількості поминальних служб, від якого

збереглась рахункова частина. У верхньому рядку простежуються п’ятнадцять
вертикальних засічок, у середньому – дев’ятнадцять, у нижньому – сімнадцять.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2837 (табл. ССLХХХІІІ, 2)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, збереглись лише кілька літер.
У верхньому рядку чітко читається склад ÌÎ. В нижньому, незважаючи

на пошкодження, можемо простежити залишки літер Á, Q та Ñ. Зважаючи на
наявні літери, текст може бути реконструйований наступним чином:
… [ïî]ìî[zè] [ðà]áq ñ[âîåìq] …
… поможи рабу своєму …

Датування. За структурою формули графіті може бути датоване в межах
другої чверті XI – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2838 (табл. ССLХХХІV, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якого збереглась рахункова частина. У верхньому рядку простежу-
ються шістнадцять вертикальних засічок, у нижньому – тринадцять.
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Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2839 (табл. ССLХХХІV, 2)
На фресці простежуються літери ÀÁÂ.
Датування. За формою написання á з виступом зверху ліворуч графіті

датується другої чверті XI – кінця XV ст.; при цьому, зважаючи на типовість по-
ширення такої форми написання літери, верхня хронологічна межа може бути
окреслена кінцем ХІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2840 (табл. ССLХХХV, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось шість вертикальних засічок, над якими
прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2841 (табл. ССLХХХV, 2)
Текстова частина запису складається з літер ÄÈ, рахункова – з сімнад-

цяти видимих вертикальних засічок.
Датування. За формою написання А-подібної ä графіті найвірогідніше

датувати кінцем ХІ – кінцем XІI ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2842 (табл. ССLХХХVІ)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб сильно пошкоджена, простежуються двадцять п’ять
вертикальних засічок. Рядок дугою вигинається вгору, так що останні засічки
набувають горизонтального положення.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2843 (табл. ССLХХХVIІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, простежуються літери

ÏOÌÎ, що є початком слова ïîìî[zè] ‘поможи’. Під час виконання останньої лі-
тери î рука автора зісковзнула, тож ліва дуга літери замість округлої стала прямою.

Датування. За структурою формули графіті може бути датоване в межах
другої чверті XI – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2844 (табл. ССLХХХVIІ, 2)
Невеликий фрагмент (закінчення) рахункової частини запису обчислення

кількості поминальних служб, від якої збереглось чотири вертикальні засічки.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2845 (табл. ССLХХХVIІ, 3)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому рядку збереглись три вертикальні
засічки, в нижньому – вісім.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2846 (табл. ССLХХХVIІ, 4)
Невеликий фрагмент запису обчислення кількості проведених поминаль-

них служб, що зберіг чотири вертикальні засічки.
Датування. За типологічним методом графіті може бути датоване в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2847 (табл. ССLХХХVIІ, 5)
На фресці прокреслена літера À.
Датування. За формою написання à з видовженою вертикальною спин-

кою графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХV – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2848 (табл. ССLХХХVIІІ, 1)
Поверхня стіни пошкоджена вибоями, проте можемо встановити, що

перед нами рахункова частина запису обчислення кількості проведених поми-
нальних служб, яка зберегла дванадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2849 (табл. ССLХХХVIІІ, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості поминальних

служб, простежуються десять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2850 (табл. ССLХХХVIІІ, 3)
На фресці простежуються п’ять вертикальних засічок, що є фрагментом

рахункової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2851 (табл. ССLХХХІХ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена, про-

різи майже повністю закриті шпаклівкою. За наявними контурами можемо іден-
тифікувати літери ÎÌZÈ: закінчення дієслова-прохання [ï]îì(î)zè ‘поможи’.

Датування. За формою написання вертикальної z з переломом графіті
найвірогідніше датувати в межах другої чверті XI – першої чверті XІV ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2852 (табл. ССLХХХІХ, 2)
Текстова частина невеликого запису обчислення кількості поминальних

служб складається літер OËÈ та Ñ над ними. Від рахункової збереглось п’ять
вертикальних засічок. Поверх цього напису прокреслене графіті № 2862.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2853 (табл. ССLХХХІХ, 3)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, збереглось дванадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2854 (табл. ССLХХХІХ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена численними

вибоями. За наявними контурами можемо реконструювати літеру Z, за нею чи-
таються O та Á.

Датування. За формою написання зменшеної î графіті може бути дато-
ване в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2855 (табл. ССХС, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Збереглось вісімнадцять вертикальних засічок, над якими
прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2856 (табл. ССХС, 2)
Дворядковий запис обчислення кількості поминальних служб складений

за повною формулою. Верхній рядок містить малюнок хреста, літери ÅÐ тек-
стової частини та двадцять видимих вертикальних засічок рахункової. Нижній
рядок є продовженням останньої, тут збереглось п’ять вертикальних засічок.

Датування. За формою написання ð з петлею кутом вперед графіті да-
тується в межах середини XІI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2857 (табл. ССХСІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб міс-

тить дуже пошкоджена літеру À, однак не виключено, що за нею були прокрес-
лені інші літери. Трохи поодаль простежуються вертикальні засічки рахункової
частини, їх збереглось двадцять чотири. Через середину прокреслена довга го-
ризонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2858 (табл. ССХСІ, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб скла-

дається з літер ÃË, рахункова – з чотирнадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2859 (табл. ССХСІІ, 1)
Трохи нижче знаходиться дворядковий запис обчислення кількості про-

ведених поминальних служб. У верхньому рядку в текстовій частині виконано
літери ÃË, в рахунковій – дванадцять вертикальних засічок. У нижньому рядку
збереглось ще п’ять. Вочевидь, цей запис є продовженням попереднього, № 2858.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2860 (табл. ССХСІІ, 2)
Тиньк в місці розташування трирядкового напису сильно пошкоджений.

У верхньому рядку простежуються частково збережені літери Ñ та O, в серед-
ньому – склад ÒÎÑ, у нижньому – літери ÏÎÀ та фрагменти ще двох, які не під-
даються впевненій реконструкції.

Датування. За формою написання ï з виступом зверху графіті датується
в межах другої чверті XI – кінця XІІІ ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2861 (табл. ССХСІІІ, 1)
На фресці простежуються вісім нахилених праворуч засічок, що є фраг-

ментом рахункової частини запису обчислення кількості поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2862 (табл. ССХСІІІ, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літери Ä. Від рахункової збереглось десять вертикальних
засічок, через середину яких була прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2863 (табл. ССХСІІІ, 3)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості поминальних

служб. У верхньому наявні дев’ятнадцять вертикальних засічок, у нижньому – сім.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2864 (табл. ССХСІV)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та за-

писами лічби, внаслідок чого частина його складових не простежується:
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Остання літера нижнього рядка пошкоджена, однак за збереженими фраг-
ментами може бути реконструйована як Ì.

Відтак, з розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів на-
явний текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìî[zè ðà]áî[y ñ]âîåìq [ãðhøí]à[ìq].
Господи, поможи рабу своєму грішному.

Датування. За формою написання â з округлою нижньою петлею, нахи-
леної праворуч å та y з маленькою голівкою час появи графіті найвірогідніше
окреслити в межах другої чверті XI – початку XІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2865 (табл. ССХСV, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок містить текстову частину у вигляді літери Í та рахункову
в складі тридцяти трьох видимих вертикальних засічок, що прокреслювались
вниз від горизонтальної лінії. Нижній рядок є продовженням рахункової частини,
він зберіг двадцять п’ять виконаних таким же чином засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2866 (табл. ССХСV, 2)
Нижче знаходиться інший запис обчислення кількості проведених поми-

нальних служб. Його текстова частина складається з літер ÕÐ. Рахункова збе-
регла чотири вертикальні засічки.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з петлею кутом вгору
графіті датується в межах другої чверті XI – першої чверті XІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2867 (табл. ССХСV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості про-

ведених поминальних служб сильно пошкоджена, збереглось двадцять дев’ять
вертикальних засічок, які прокреслювались вниз від горизонтальної лінії. Вона
простежується фрагментарно. Закінчення рядка вигинається вгору.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2868 (табл. ССХСVІ, 1)
На фресці простежується невеликий фрагмент рахункової частини запису

обчислення кількості проведених поминальних служб, від якого збереглось два-
надцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2869 (табл. ССХСVІ, 2)
Невеликий фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості

проведених поминальних служб, де збереглось одинадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2870 (табл. ССХСVІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями та по-

дряпинами, прорізи його складових майже не розчищені від шпаклівки. На по-
чатку рядка можемо розібрати літери ÏÎÌ", далі знаки пошкоджені, проте за
наявними контурами та контекстом вони можуть бути найвірогідніше визначені
як лігатура літер “ÍÈ. Тобто, перше слово тексту є дієсловом-проханням ïîì"”íè
‘пом’яни’. Далі простежуються пошкоджені літери FEWÄÎ, що дозволяють ре-
конструювати вказівку імені особи прохача: Fåwäî[ðà] ‘Феодора’ або
Fåwäî[ñè"”] ‘Феодосія’. Розмір пошкодження закінчення напису дозволяє з біль-
шою долею вірогідності реконструювати тут дві літери, а не три. Тож перший
варіант реконструкції імені виглядає більш прийнятним.

Датування. Структура формули та форма частково розчищених від
шпаклівки прорізів дозволяє датувати графіті кінцем XVI – кінцем XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2871 (табл. ССХСVІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування запису обчислення кількості прове-

дених поминальних служб пошкоджена численними вибоями, збереглось двадцять
чотири вертикальні засічки, які прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2872 (табл. ССХСVІІ, 2)
Складові напису пошкоджені вибоями, вони майже не розчищені від

шпаклівки. Тим не менш, за наявними контурами всі літери можуть бути впев-
нено визначені:

З відновленням пропущених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Î ñâààò(à) Ìàð³à…
О, свята Марія…

Датування. За формою написання à з округлою петлею та â з розвилкою
графіті може бути датоване в межах середини ХІ – кінця XIV ст.; при цьому, зва-
жаючи на типовість поширення такої форми написання â, нижня хронологічна
межа може бути окреслена останньою чвертю ХІІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2873 (табл. ССХСVІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, по

ньому покреслені записи № 2870 та 2872. Тим не менше, більшість складових
графіті простежуються відносно непогано:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïî[ìîzè ð]àáq ñâîåìq F[åîäî]ðîâè.
Господи, поможи рабу своєму Федору.

Датування. За формою написання á з округлою петлею, â з верхньою
петлею скісною до щогли та прямолінійної ð зі зміщеною петлею графіті може
бути датоване в межах другої чверті ХІ – кінця XІІI ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2874 (табл. ССХСVIІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно затертий, пошкоджений ви-

боями, внаслідок цього вціліла незначна кількість його складових, дві останні лі-
тери нижнього рядка визначаються за контурами та контекстом:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîäè) ïî[ìîzè ð]àáó [ñ]âîåì[ó]…
Господи, поможи рабу своєму…

Датування. За формою написання ì з плечима, вертикальними щоглами
та петлею з двома заломами, дзеркальної вертикальної ó графіті найвірогідніше
датувати в межах середини ХІV – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2875 (табл. ССХСVIІІ, 2)
Складові напису пошкоджені, сильно затерті та закриті шпаклівкою.

Втім, майже всі вони можуть бути ідентифіковані:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ïîìîzè ðàáq ñ[âî]å[ìq]…
Господи, поможи рабу своєму…

Датування. За формою написання ã з виступом зверху, нахиленої пра-
воруч å з довгим язичком, нахиленої ліворуч z з переломом, прямолінійної ð з
округлою петлею та q, в якому î та ó не зближені, графіті датується другою
чвертю ХІ – початком XІV ст.; відповідно до типовості поширення таких форм
написання ã, å, z та q, вірогідні хронологічні межі появи графіті можуть бути
окреслені кінцем ХІ – першою чвертю ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.
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Графіті № 2876 (табл. ССХСIX, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якої збереглась тридцять одна горизонтальна засічка.
Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в

межах другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2877 (табл. ССХСIX, 2)
Ліворуч від попереднього запису  простежуються залишки іншої рахун-

кової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб. Збе-
реглось п’ятнадцять горизонтальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2878 (табл. ССХСIX, 3)
На фресці простежуються п’ятнадцять горизонтальних засічок рахунко-

вої частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється

другою чвертю XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2879 (табл. ССХСIX, 4)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних відправ,

збереглось тринадцять горизонтальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2880 (табл. ССХСIX, 5)
На фресці помітні дев’ятнадцять горизонтальних засічок.
Датування. За особливостями розташування (засічки пошкодили

складові напису № 2883) графіті може бути датоване в межах середини XI –
кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2881 (табл. ССС, 1)
На поверхні стіни простежується фрагментарно збережена рахункова

частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб, від якої
залишилось чотирнадцять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2882 (табл. ССС, 2)
Тиньк в місці розташування напису значно пошкоджений вибоями, збе-

реглись літера Ñ та, на деякій відстані, Â.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, графіті датується другою чвертю XI – кінцем XІV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2883 (табл. ССС, 3)
На фресці простежуються літери Â, трохи менші за розмірами Ñ та À.

Перша пошкоджена горизонтальними засічками запису № 2880.
Датування. За формою написання â з переломом, петлі якої не торка-

ються щогли, à з округлою петлею графіті датується серединою XI – початком
XІV ст.; зважаючи на типовість поширення такої форми написання â, верхня хро-
нологічна межа може бути окреслена першою чвертю ХІІІ ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2884 (табл. ССС, 4)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений та затертий,

однак можемо встановити, що він складався з двох складів ÍÎ та ÐÎ.
Датування. За формою написання прямолінійної ð з округлою петлею

графіті може бути датоване другою чвертю XI – початком XІV ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2885 (табл. ССС, 5)
На фресці простежується літера Ê.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

XI – кінця XVІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2886 (табл. СССІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису затерта та частково пошкод-

жена вибоями. У першому рядку простежуються літери W, Ð, Ë або Õ, Å та ліва
частина W. Від другого залишилась лише літера Ñ. В третьому та четвертому
рядках простежуються неясні фрагменти літер у вигляді вертикальних засічок.
В шостому рядку збереглась Ñ.

Датування. За формою написання ð з петлею кутом вперед та W-подіб-
ної w графіті датується в межах середини XІI – кінця XІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2887 (табл. СССІ, 2)
На фресці простежується невеликий фрагмент рахункової частини запису

обчислення кількості проведених поминальних служб. Від нього збереглись три
вертикальні засічки.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2888 (табл. СССІ, 3)
Фрагмент (закінчення) рахункової частини запису обчислення кількості

проведених поминальних служб, від якої залишилось вісім вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2889 (табл. СССІ, 4)
На фресці прокреслена літера Í, найвірогідніше – текстова частина за-

пису обчислення кількості проведених поминальних служб.
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Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2890 (табл. СССІІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений. Від текстової

частини залишилась літера F, над якою прокреслене горизонтальне титло. За
співвідношенням розташування титла та літери втрачена ще одна літера, віро-
гідно, Å. Від рахункової частини збереглось п’ять вертикальних засічок.

Датування. За формою написання f з покриттям графіті датується в
межах другої чверті XI – середини XІІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2891 (табл. СССІІ, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось дванадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється

другою чвертю XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2892 (табл. СССІІ, 3)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку збереглось тринадцять вертикальних
засічок, у нижньому – десять.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2893 (табл. СССІІ, 4)
На фресці простежуються чотири нахилені ліворуч вертикальні засічки ра-

хункової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2894 (табл. СССІІІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування дворядкового запису обчислення

кількості проведених поминальних служб пошкоджена, збереглось лише кілька
вертикальних засічок: сім у верхньому рядку та дванадцять у нижньому.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2895 (табл. СССІІІ, 2)
На фресці простежується літера Ä або, більш вірогідно, Î, ймовірно ІС-

подібна розімкнута Ê, на деякій відстані – Ï. За нею помітні вертикальна риска
та коло, які можуть розглядатись як літери ² та Î чи ІС-подібна пошкоджена ви-
боєм Ê. Наприкінці рядка виконана літера Î. Зважаючи на складнощі ідентифі-
кації літер впевнено визначити значення напису неможливо. Однак в ньому
простежується певна послідовність: на початку рядка виконаний склад ÎÊ, на
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деякій відстані видряпана більша за розмірами Ï, а поодаль від неї – інверсова-
ний перший склад ÊÎ.

Датування. За формою написання ІС-подібної ê та î з прямими замість
одної з дуг графіті датується початком XІI – кінцем XV ст.; при цьому, відповідно
до типовості поширення такої форми î, нижня ймовірна хронологічна межа може
бути окреслена початком XІV ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2896 (табл. СССІV, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена. У пер-

шому рядку збереглись дві щогли літери È, Í або Ï та Î. У другому рядку про-
стежуються дуже пошкоджені літери Á, À, вірогідна Ñ або Å та дві Î. Третій
рядок повністю знищений. В четвертому читаються літери ÂÎZ.

Датування. За формою написання à з краплеподібною петлею із двома
заломами, á з округлою петлею, â з переломом, петлі якої не торкаються щогли,
а верхня петля ширша за нижню, z з переломом хвоста, î звичайного вигляду
або з прямою замість дуги графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті
XІІI – першої чверті XІV ст.

Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2897 (табл. СССІV, 2)
Фресковий тиньк пошкоджений дрібними вибоями, сильно затертий. У

верхньому рядку більшість літер збереглась фрагментарно, однак в цілому вони
визначаються доволі впевнено як середня частина словосполучення [ïî]ìîzè
ðà[áó] ‘поможи рабу’. Втім, мусимо констатувати й гіпотетичну можливість про-
читання тут імені Ëàzàðî[ñ] ‘Лазар’. Проте загальний вигляді рядка дозволяє
віддати перевагу першому варіанту відновлення тексту. В нижньому рядку про-
стежуються більші за розмірами літери ÃÅÎÐ, відповідно до нашої реконструкції
тексту – початок імені Ãåîð[ãèþ] ‘Георгію’.

Датування. За формою à з опуклою петлею, нахиленої праворуч z з пе-
реломом та прямолінійної ð з округлою петлею графіті датується початком XІI –
першою чвертю XІV ст.; при цьому, відповідно до типовості поширення такої
форми літери z, верхня хронологічна межа може бути окреслена кінцем ХІІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2898 (табл. СССІV, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якої збереглось шістнадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті може бути від-

несений до другої чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2899 (табл. СССV, 1)
На поверхні стіни простежуються тридцять три вертикальні засічки ра-

хункової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2900 (табл. СССV, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Збереглось дев’ять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2901 (табл. СССV, 3)
На фресці читаються літери ÂÀ з надрядковою Ñ між ними. Структура

напису дозволяє розглядати його як текстову частину запису лічби. Слідів ра-
хункової частини не простежується.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті да-
тується в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2902 (табл. СССV, 4)
Нижче тим же автором прокреслена інша текстова частина запису, що

складається з літер FÅ з надрядковою Î між ними. Слідів рахункової частини
також не простежується.

Датування. Оскільки написи № 2901 та № 2092 виконані одним автором,
час появи графіті окреслюється в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2903 (табл. СССVI, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб міс-

тить літеру Ð під великим, на весь рядок, кутовим титлом. Від рахункової час-
тини залишилось п’ятнадцять вертикальних засічок.

Датування. За формою написання ð з петлею кутом донизу графіті да-
тується в межах останньої чверті XІІI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2904 (табл. СССVI, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літер ËÀÐ. Від рахункової частини залишилось сімнадцять
вертикальних засічок.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та прямоліній-
ної ð з округлою петлею графіті датується в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2905 (табл. СССVII, 1)
Текстова частина запису пошкоджена, під дуговим титлом простежується

лише початкова літера Ë. Зважаючи на співвідношення розмірів титла та першої
літери, втрачено ще три знаки. Рахункова частина складається з сорока верти-
кальних засічок, через середину яких прокреслена довга горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2906 (табл. СССVII, 2)
На поверхні стіни простежується фрагментарно збережена рахункова
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частина запису обчислення кількості проведених поминальних служб, від неї за-
лишилось двадцять дев’ять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2907 (табл. СССVIII, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб містить літери ÌÎ. Від рахункової частина залишилось тільки дванадцять
вертикальних засічок.

Датування. Вигляд та форма прорізів дозволяють визначити, що написи
№ 2904 та № 2907 виконані однією людиною, що дозволяє датувати запис в
межах другої чверті ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2908 (табл. СССVIII, 2)
На фресці простежуються шістнадцять вертикальних засічок рахункової

частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XІV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2909 (табл. СССVIII, 3)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Збереглось вісімнадцять вертикальних засічок, через сере-
дину яких була прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За аналогією з подібними записами час появи графіті може
бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2910 (табл. СССІХ, 1)
Від текстової частини дворядкового запису обчислення кількості прове-

дених поминальних служб залишилось лише кутове титло у верхньому рядку.
Далі простежуються вісім вертикальних засічок. У нижньому рядку збереглось
лише п’ять засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2911 (табл. СССІХ, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб у вигляді тринадцяти вертикальних засічок, через середину
яких була прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2912 (табл. СССІХ, 3)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості
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проведених поминальних служб. У верхньому рядку збереглось шість вертикаль-
них засічок, у нижньому – дві.

Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2913 (табл. СССХ, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. У верхньому рядку виконано текстову частину у вигляді літер ÃÀ. На дея-
кій відстані простежуються вісімнадцять дуже пошкоджених вертикальних за-
січок. У нижньому рядку їх збереглось п’ятнадцять.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2914 (табл. СССХ, 2)
На фресці простежуються пошкоджені літери ÀÏW.
Датування. За формою написання à з краплеподібною петлею та округ-

лої w графіті датується в межах середини XІІI – початку XІV ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2915 (табл. СССХІ, 1)
Текстова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб складається з літери À, рахункова – з п’ятнадцяти вертикальних засічок,
які прокреслювались вниз від горизонтальної лінії, фрагмент якої зберігся на по-
чатку рядка.

Датування. За формою написання à з розкритою петлею графіті дату-
ється в межах другої чверті XІI – кінця XІV ст.; при цьому, відповідно до типо-
вості поширення такої палеографічної ознаки, ймовірну верхню хронологічну
межу можна окреслити кінцем ХІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2916 (табл. СССХІ, 2)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній рядок є текстовою частиною, він містить літеру À. Нижній рядок
є рахунковою частиною, вона зберегла сорок вертикальних засічок, які прокрес-
лювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті да-
тується в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2917 (табл. СССХІІ, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Верхній складається з текстової частини й містить літери ÈÐÈ. Нижній
рядок є рахунковою частиною, він зберіг двадцять дев’ять вертикальних засічок,
що прокреслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з округлою петлею
графіті датується в межах другої чверті XI – початку XІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2918 (табл. СССХІІ, 2)
Незважаючи на пошкодження тиньку, можемо встановити, що перед нами

складений за повною формулою запис обчислення кількості проведених поми-
нальних служб. Простежується зображення хреста, літери ÈËÈ текстової час-
тини та вертикальна засічка рахункової.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2919 (табл. СССХІІ, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості поминальних служб у ви-

гляді рядка з двадцяти восьми видимих вертикальних засічок, що прокреслюва-
лись вниз від горизонтальної лінії. Вона частково збереглась на початку рядка.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2920 (табл. СССХІІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, що складається з тридцяти семи вертикальних засічок, які прокреслюва-
лись вниз від горизонтальної лінії. 

Датування. За типологічним методом час появи графіті слід віднести до
другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2921 (табл. СССХІІІ, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб. Простежується сорок вісім фрагментарно збережених вертикальних за-
січок. Через їх середину прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2922 (табл. СССХІІІ, 3)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Збереглось п’ять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2923 (табл. СССХІV, 1)
На фресці простежуються вісімнадцять горизонтальних засічок рахун-

кової частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2924 (табл. СССХІV, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку простежуються дев’ять вертикальних
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засічок, через вершину яких прокреслена горизонтальна лінія. У нижньому збе-
реглось сім вертикальних засічок.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2925 (табл. СССХІV, 3)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Простежуються дванадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2926 (табл. СССХІV, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена. У вер-

хньому рядку збереглись нижні частини літер Â або Á, Ú, Ü або h. Два наступні
знаки збереглись погано, перший нагадує Î або Ä, другий – È або Í. В нижньому
рядку простежуються літери Ï, Î або À.

Реконструювати текст можемо наступним чином:
Âú ä(ü)í[ü] {íà} ïà{ì#òü}…
В день на пам’ять …

Датування. За формою написання à з округлою петлею графіті датується
початком XIІ – кінцем XIII ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2927 (табл. СССХV, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Збереглось чотирнадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2928 (табл. СССХV, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб у вигляді рядка з шістнадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю

XI – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2929 (табл. СССХV, 3)
На фресці простежуються дуже пошкоджені літери ÏÎ та вертикальна

засічка за ними. Найвірогідніше реконструювати текст як притаманне традицій-
ній формулі молитви дієслово-прохання ïî[ìîzè] ‘поможи’.

Датування. За структурою формули графіті датується в межах другої
чверті XI – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2930 (табл. СССХVІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями та затертий,

частина його складових повністю знищена:

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

206



З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
Ì(hñ#)öà ã[åíâà]ð# {âú} ÊÀ ï[ðåñ]òàâè[ñ#] ...
Місяця січня у 20-те приставився …

Датування. За формою написання à з округлою петлею, ã з виступом
зверху, розімкненої ê, ð з маленькою голівкою та ö зі зміщеним хвостом графіті
датується в межах останньої третини ХІІ – початку ХІІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2931 (табл. СССХVІ, 2)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений вибоями та затертий,

збереглося лише закінчення:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
… ²Â äüíü Ãåîðã³.
… 12 день Георгій.

Датування. За формою написання А-подібної ä графіті датується в
межах кінця ХІ – кінця ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2932 (табл. СССХVIІ)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена вибоями, збе-

реглись лише окремі його складові:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ïîì["]í[è] ì[#] Ïðåñâ[#]ò[à# Áîã]îðî[äèöà].
Пом’яни мене, Пресвята Богородице.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з округлою петлею
графіті датується в межах другої чверті ХІ – початку ХІV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2933 (табл. СССХVIIІ, 1)
На фресці простежується фрагмент запису обчислення кількості прове-

дених поминальних служб, виконаний за повною формулою. На початку рядка
виконаний малюнок хреста, потім літера Î текстової частини. Від рахункової
частини збереглась лише верхня частина вертикальної засічки, яка прокреслю-
валась вниз від горизонтальної лінії.

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

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2934 (табл. СССХVIIІ, 2)
Залишки рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось сімнадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2935 (табл. СССХVIIІ, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб у вигляді нерівного рядка п’ятдесяти трьох видимих вертикальних засічок.
Через їх середину була прокреслена горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2936 (табл. СССХIX, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. Верхній рядок містить тридцять сім вертикальних засічок,
нижній – двадцять на початку та п’ять наприкінці рядка.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2937 (табл. СССХIX, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб у вигляді рядка з двадцяти семи видимих вертикальних за-
січок, закреслених посередині горизонтальною лінією.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2938 (табл. СССХX, 1)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, перед початком якої прокреслена довга вертикальна лінія.
У верхньому рядку збереглось шістнадцять вертикальних засічок, закреслених
посередині горизонтальною лінією. У нижньому рядку знаходиться шість вер-
тикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2939 (табл. СССХX, 2)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому рядку простежуються дванадцять
вертикальних засічок, через середину яких прокреслена горизонтальна лінія. У
нижньому збереглись п’ять вертикальних засічок.

Датування. За аналогією з подібними записами час появи графіті може
бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2940 (табл. СССХX, 3)
Дворядковий запис обчислення кількості проведених поминальних

служб. Його верхній рядок містить текстову частину в складі літер ÀÍÐ з на-
дрядковою Ä під дуговим титлом, а також початок рахункової частини, що міс-
тить десять вертикальних засічок. Нижній рядок є продовженням рахунокової
частини, він зберіг сім вертикальних засічок.

Датування. За формою написання прямолінійної ð з округлою петлею
графіті датується в межах другої чверті ХІ – початку ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2941 (табл. СССХX, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, від текстової

частини збереглись літери ÍÎ, від рахункової – дванадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2942 (табл. СССХXI, 1)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось вісімнадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в

межах другої чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2943 (табл. СССХXI, 2)
Фрагмент рахункової частини запису обчислення кількості проведених

поминальних служб, від якої збереглось дванадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається

другою чвертю XI – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2944 (табл. СССХXI, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису затерта, частина його скла-

дових не простежується:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
Ï[îì]#í[è] Ã(îñïîä)è Âàñè[ëè”"].
Пом’яни, Господи, Василя.

Звертає на себе уваги написання дзеркальної è.
Датування. За формою написання í з горизонтальною та è з діагональ-

ною перемичкою, а також # з видовженою середньою рискою, що виходить з
кутка, час появи графіті визначається кінцем XVІ – кінцем XVII ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2945 (табл. СССХXIІ)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений вибоями, за-

тертий, однак більшість його складових все ж таки простежується:
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З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст ви-
глядає наступним чином:
Ìh(ñ#öà) ìàèà â[ú] … äåíü ïðå[ñ]òàâè(ñ#) ðà[áú] Á(î)æ[èè] Ãå[îðãèè].
Місяця травня у … день приставився раб Божий Георгій.

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою та верхньою
засічкою, á та ã з виступом зверху, написаної у три змахи зіркоподібної æ графіті
датується другою чвертю XІ – кінцем XII ст.; при цьому, відповідно до типовості
поширення такої форми æ, верхня хронологічна межа може бути окреслена пер-
шою чвертю ХІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2946 (табл. СССХXIІІ, 1)
На фресці помітний фрагмент рахункової частини дворядкового запису

обчислення кількості проведених поминальних служб. У верхньому рядку про-
стежуються п’ятнадцять вертикальних засічок, у нижньому – двадцять три.

Датування. За аналогією з подібними записами час появи графіті може
бути окреслений другою чвертю ХІ – кінцем ХІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2947 (табл. СССХXIІІ, 2)
На поверхні стіни зберігся фрагмент рахункової частини дворядкового

запису обчислення кількості проведених поминальних відправ. У його верхньому
та нижньому рядках простежують по дев’ять вертикальних засічок.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2948 (табл. СССХXIІІ, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена. його складові

затерті. У верхньому рядку виконаний малюнок хреста, далі літера Ï, на деякій
відстані – È та ². В середньому збереглись написані з інверсією літери ÌÈ на
початку рядка та È наприкінці. В нижньому, що зберігся найкраще, добре про-
стежуються літери ²ÈÏÎFÂ.

Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою гра-
фіті вірогідно датується другою чвертю XI – кінцем XVI ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2949 (табл. СССХXIІІ, 4)
На поверхні стіни простежується фрагмент рахункової частини дворяд-

кового запису обчислення кількості проведених поминальних служб. У вер-
хньому рядку збереглось сім вертикальних засічок, у нижньому – вісім.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2950 (табл. СССХXIV, 1)
Фрагмент рахункової частини дворядкового запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. У верхньому рядку простежуються десять вер-
тикальних засічок, у нижньому – двадцять чотири.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2951 (табл. СССХXIV, 2)
Текстова частина запису обчислення кількості поминальних служб скла-

дається з літери Ì, рахункова – з чотирнадцяти видимих вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2952 (табл. СССХXIV, 3)
Вище розташований виконаний тим же автором запис обчислення кіль-

кості проведених поминальних служб. Текстова частина складається з літер ÈÎ,
а рахункова – з п’яти вертикальних засічок.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2953 (табл. СССХXV)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена:

З розбивкою на слова наявний текст виглядає наступним чином:
… ïîìîz[è ðàá]î[ó] … Êèðå[å]âè.
… поможи рабу … Киреєві.

Датування. За формою написання ð, що повністю знаходиться у рядку,
графіті найвірогідніше датувати в межах другої чверті ХІІ – кінця XІV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2954 (табл. СССХXVІ, 1)
Тиньк в місці розташування напису сильно пошкоджений. На початку

верхнього рядка простежуються літери ÑÏ²Ñ, наприкінці – Î. Втрачено три або
чотири літери. В нижньому рядку була виконана лише одна літера À.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
ХІ – кінця XVI ст.

Категорія: абетки, склади та окремі літери.

Графіті № 2955 (табл. СССХXVІ, 2)
На поверхні стіни простежується літера S.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах кінця ХVІ –

кінця XVIІ ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2956 (табл. СССХXVІ, 3)
На фресці збереглось сімнадцять вертикальних засічок рахункової час-

тини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2957 (табл. СССХXVІІ, 1)
На поверхні стіни простежується рахункова частина запису обчислення

кількості проведених поминальних відправ. Вона складається з десяти верти-
кальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2958 (табл. СССХXVІІ, 2)
Фрагмент (закінчення) рахункової частини запису обчислення кількості

проведених поминальних служб, збереглось шість вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається

другою чвертю XI – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2959 (табл. СССХXVІІ, 3)
На фресці простежуються поставлені під горизонтальне титло літери ÃÈ,

що є традиційним скороченням слова Ã(îñïîä)è ‘Господи’.
Датування. За структурою традиційної формули молитви час появи гра-

фіті визначається другою чвертю XI – кінцем XV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2960 (табл. СССХXVІІ, 4)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена ви-

боями, простежуються лише окремі його складові:

Через значні втрати реконструкція тексту унеможливлена.
Датування. За формою написання # з покриттям графіті датується в

межах другої чверті XI – третьої чверті XІІI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2961 (табл. СССХXVІІ, 5)
Рахункова частина трирядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому рядку збереглось двадцять вертикальних за-
січок, в середньому – десять, в нижньому – п’ять. Через середину засічок в кож-
ному рядку прокреслювалась горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.
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Графіті № 2962 (табл. СССХXVІІІ, 1)
Запис обчислення кількості поминальних служб. Верхній рядок стано-

вить текстова частина, що складається з прокресленої під дуговим титлом літери
Ï. В середньому рядку простежуються залишки шістнадцяти вертикальних за-
січок, в нижньому – одинадцяти. Через середину засічок в кожному рядку про-
креслювалась горизонтальна лінія.

Датування. За формою написання ï з виступом зверху графіті датується
в межах другої чверті XI – кінця XIII ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2963 (табл. СССХXVІІІ, 2)
Рахункова частина дворядкового запису обчислення кількості проведених

поминальних служб. У верхньому збереглось п’ятнадцять вертикальних засічок,
у нижньому – двадцять п’ять. Через середину засічок в кожному рядку прокрес-
лювалась горизонтальна лінія.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2964 (табл. СССХXIX, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості поминальних служб. У вер-

хньому збереглась поставлена під кутове титло літера Ñ текстової частини та
вісім видимих вертикальних засічок рахункової. У нижньому рядку збереглось
дев’ять вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2965 (табл. СССХXIX, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, від якої збереглось вісімнадцять вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається

другою чвертю XI – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2966 (табл. СССХXX, 1)
Дворядковий запис обчислення кількості поминальних служб. У вер-

хньому рядку виконана літера Ë текстової частини та двадцять чотири видимі
вертикальні засічки рахункової, що прокреслювались вниз від горизонтальної
лінії. Від тринадцятої видимої засічки розпочинається виконаний таким же
чином нижній рядок, від якого збереглось шість вертикальних засічок.

Датування. За типологічним методом графіті датується другою чвертю
XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2967 (табл. СССХXX, 2)
Запис обчислення кількості проведених поминальних служб складається

з літер ÌÀ текстової частини та двадцяти трьох видимих вертикальних засічок
рахункової.
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Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється в
межах другої чверті XI – кінця XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2968 (табл. СССХXX, 3)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб, збереглось двадцять три вертикальні засічки, через середину яких була
прокреслена горизонтальна лінія.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2969 (табл. СССХXXІ, 1)
На фресці простежуються залишки шістнадцяти вертикальних засічок.
Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється

другою чвертю XI – кінцем XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2970 (табл. СССХXXІ, 2)
Фрагмент (закінчення) рахункової частини запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. Збереглось сім вертикальних засічок, що про-
креслювались вниз від горизонтальної лінії.

Датування. За аналогією з подібними записами графіті датується другою
чвертю XI – кінцем XIV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2971 (табл. СССХXXІ, 3)
Фрагмент (закінчення) рахункової частина запису обчислення кількості

проведених поминальних служб. Збереглось двадцять вертикальних засічок, що
прокреслювались вниз від горизонтальної лінії. Рядок дугою вигинається вгору.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2972 (табл. СССХXXІІ, 1)
На фресці простежуються сімнадцять вертикальних засічок рахункової

частини запису обчислення кількості проведених поминальних служб.
Датування. За типологічним методом графіті датується в межах другої

чверті XI – кінця XIV ст.
Категорія: запис лічби.

Графіті № 2973 (табл. СССХXXІІ, 2)
Складові напису пошкоджені та закриті шпаклівкою, втім, впевнено ви-

значаються за контурами та за контекстом:

З відновленням втрачених фрагментів текст виглядає наступним чином:
Ì(hñ#)öà ñåïòåáðà âú À² äü[íü].
Місяця вересня у 11-й день.
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Датування. За формою à з видовженою спинкою, á з високою петлею та
³ з перемичкою без засічок графіті датується в межах кінця XIV – кінця XV ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2974 (табл. СССХXXІІІ, 1)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб у вигляді тринадцяти видимих вертикальних засічок. Закінчення рядка
опускається донизу.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2975 (табл. СССХXXІІІ, 2)
На фресці простежуються літери ÃÈ, що є традиційним скороченням

слова Ã(îñïîä)è ‘Господи’.
Датування. За формою написання è з горизонтальною перемичкою та

структурою формули графіті датується другою чвертю XI – кінцем XV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2976 (табл. СССХXXІІІ, 3)
Незважаючи на пошкодження тиньку, можемо встановити що на фресці

прокреслений трикутник.
Датування. За формою прорізів графіті датується другою чвертю XI –

кінцем XVI ст.
Категорія: емблеми.

Графіті № 2977 (табл. СССХXXІІІ, 4)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб. Збереглось сімнадцять вертикальних засічок, що прокреслювались вниз
від горизонтальної лінії.

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

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2978 (табл. СССХXXІV, 1)
На фресці простежується велика літера Ã, за нею – розташовані у стов-

пчик È та Ï, далі – пошкоджена вибоєм Ì.
З розбивкою на слова та відновленням пропущених фрагментів текст ви-

глядає наступним чином:
Ã(îñïîä)è ï(î)ì(îzè).
Господи, поможи.

Датування. За структурою формули та формою написання è з горизон-
тальною перемичкою графіті датується другою чвертю XI – кінцем XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2979 (табл. СССХXXІV, 2)
На фресці простежуються дві літери À.
Датування. За формою написання à з округлою петлею, а також à з ви-

довженою спинкою графіті датується серединою XI – кінцем XII ст.
Категорія: абетки, склади та окремі літери.
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Графіті № 2980 (табл. СССХXXІV, 3)
Поверхня стіни в місці розташування напису значно пошкоджена ви-

боями, збереглась лише незначна кількість його складових:

Через пошкодження тиньку реконструювати можемо тільки перші рядки: 
Ã(îñïîä)è ï[îì]îzè [ð]àáó ñ[âîå]ìó…
Господи, поможи рабу своєму…

Датування. За формою à з покриттям, á з високою петлею, Ú-подібної
z та розімкненої ê з відворотом графіті датується останньою чвертю XIІ ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2981 (табл. СССХXXV)
Тиньк в місці розташування малюнка пошкоджений, проте можемо вста-

новити, що автором було виконано чотириконечний рівнораменний хрест склад-
ної конфігурації. Його щогла та перекладина прокреслені потрійними рисками,
наприкінці вони розширюються у вигляді квіток лілій. Від них до перехрестя опус-
каються подвійні овальні риски. Не доходячи до нього, овальні лінії перепліта-
ються у вигляді лілій. Ліва частина виконана схематично, вона лише намічена.

Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті
XI – кінця XVI ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2982 (табл. СССХXXVI)
На фресці виконано малюнок чотириконечного хреста на одноступінчас-

тій Голгофі. Його щогла та перекладина прокреслені потрійними рисками, кінці
мають розширення у вигляді трьох кіл. Голгофа видряпана одинарною рискою.
Над лівою частиною перекладини помітні літери ÊÀ. Вочевидь, це складові
слова [Í²]ÊÀ написаного помилково справа наліво. 

Датування. За формою написання ІС-подібної розімкненої ê графіті да-
тується в межах другої чверті XI – середини XV ст.

Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Графіті № 2983 (табл. СССХXXVIІ, 1)
Поверхня стіни в місці розташування напису сильно пошкоджена. Збе-

реглись окремі літери в одинадцяти рядках. В першому простежується склад ÍÎ,
в другому – літера Í, третьому – ÀÍ, четвертому – Ð, п’ятому – Ñ, шостому – À,
сьомому – È, восьмому – ÏÅÑÒÏ, дев’ятому – ÀÌ, десятому ÀÍ, в одинадця-
тому не помітно жодної літери, в дванадцятому – вертикальна засічка та È.

Датування. За формою à з видовженою спинкою та прямолінійної ð з
петлею кутом вгору графіті датується в межах другої чверті XI – кінця XІI ст.

Категорія: фрагмент напису.
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Графіті № 2984 (табл. СССХXXVIІ, 2)
Ліва частина напису повністю знищена вибоями:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
… [ïî]ìèëóè … Ëóêó.
… помилуй … Луку.

Датування. За формою написання вертикальної дзеркальної ó графіті
датується в межах середини XІI – кінця XV ст.

Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2985 (табл. СССХXXVIІІ, 1)
Закінчення напису пошкоджене обвалом тиньку:

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний
текст виглядає наступним чином:
Ì(h)ñ(#)ö# ìàè[#]…
Місяця травня…

Датування. За формою написання à з видовженою спинкою графіті да-
тується в межах другої чверті XI – кінця XІІ ст.

Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2986 (табл. СССХXXVIІІ, 2)
На поверхні стіни простежуються літери ¤Ï. Тиньк навколо них по-

шкоджений, тож вірогідно, перед нами фрагмент більшого за обсягом тексту.
Датування. За формою прорізів графіті датується в межах другої чверті

XI – кінця XVI ст.
Категорія: фрагмент напису.

Графіті № 2987 (табл. СССХXXVIІІ, 3)
На фресці помітні літери ÌÖÀ: скорочення слова ì(hñ#)öà ‘місяця’.
Датування. За формою написання дзеркальної ö графіті датується в

межах середини XІI – кінця XV ст.
Категорія: пам’ятний напис.

Графіті № 2988 (табл. СССХXXVIІІ, 4)
Тиньк в місці розташування напису пошкоджений, збереглась щогла лі-

тери та склад ÎÌÎ. Текст реконструюється як слово [ï]îìî[zè] ‘поможи’.
Датування. За структурою формули графіті датується другою чвертю XI –

кінцем XV ст.
Категорія: молитовний напис.

Графіті № 2989 (табл. СССХXXVIІІ, 5)
На поверхні стіни простежуються літери ²Î, які є текстовою частиною

запису обчислення кількості проведених поминальних служб. За ними помітні
три вертикальні засічки рахункової частини.
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Датування. За типологічним методом час появи графіті визначається в
межах другої чверті XI – кінця XІV ст.

Категорія: запис лічби.

Графіті № 2990 (табл. СССХXXIX, 1)
Незважаючи пошкодження, майже всі складові простежуються добре:

Датування. За формою написання á з відкритою високою петлею, ä з
довгими ніжками та прямолінійної ð з петлею кутом вгору графіті датується в
межах останньої чверті XІI – першої чверті XIII ст.

Категорія: написи, зміст яких не встановлений.

Графіті № 2991 (табл. СССХXXIX, 2)
Рахункова частина запису обчислення кількості проведених поминальних

служб. Простежуються двадцять дев’ять вертикальних засічок, що прокреслю-
вались вниз від горизонтальної лінії. Закінчення рядка дугою вигинається вгору.

Датування. За типологічним методом час появи графіті окреслюється
другою чвертю XI – кінцем XІV ст.

Категорія: запис лічби.

І.28. Личкувальний розчин південної грані східного восьмигранного

стовпа приділа св. Георгія Великомученика*

Ділянка личкувального розчину стовпа розчищена від олійної фарби, стан
її збереження доволі добрий. Тут виявлене одне графіті, № 2992 (табл. CCCXL).

Графіті № 2992 (табл. СССXLІ, 1)
На поверхні стіни прокреслений знак у вигляді вертикальної риски з роз-

ширенням верхньої частини у вигляді трикутника. Від середини вгору до вер-
шини прокреслена округла лінія.

Датування. За формою прорізів, виконаних по вогкому розчину, графіті
датується другим десятиліттям ХІ ст.

Категорія: емблеми.

І.29. Личкувальний розчин південно-східної грані східного восьмигран-

ного стовпа приділа св. Георгія Великомученика

Невелика ділянка личкувального розчину стовпа розчищена від олійної
фарби, стан її збереження добрий. Між рядами плінфи виявлене одне графіті,
№ 2993 (табл. CCCXL).

Графіті № 2993 (табл. СССXLІ, 2)
На стіні простежується малюнок простого чотириконечного хреста.
Датування. Форма прорізів, виконаних по вогкому тиньку, дозволяє да-

тувати графіті в межах другого десятиліття ХІ ст.
Категорія: хрести, монограми, теонімограми.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*На момент планомірних досліджень в Георгіївському приділі ці ділянки личкувального розчину залишались
нам недоступними, тому графіті до першої частини „Корпусу” не увійшли.
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Таблиця ІІ
1 – план приділа свв. Іоакима та Анни з позначенням його 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 пів-
нічний хрещатий стовп; ІІІ s – третій від вівтаря південний хрещатий стовп; IV – пере-

хід до західної внутрішньої галереї.
2 – план приділа свв. Іоакима та Анни зі схемою розташування графіті.
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Таблиця ІІІ
Фото та прорис графіті № 2094.
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Таблиця ІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2095, 2 – № 2096, 3 – № 2097, 4 – № 2098, 5 – № 2099.
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Таблиця V
Фото та прорис графіті: 1 – № 2100, 2 – № 2101.
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Таблиця VІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2102, 2 – № 2103, 3 – № 2104, 4 – № 2105, 5 – № 2106.
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Таблиця VІІ
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Таблиця VІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2110, 2 – № 2111, 3 – № 2112, 4 – № 2113, 5 – № 2114,

6 – № 2115.
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Таблиця ІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2116, 2 – № 2117, 3 – № 2118, 4 – № 2119.
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Таблиця Х
Фото та прорис графіті: 1 – № 2120, 2 – № 2121, 3 – № 2122.
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Таблиця ХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2123, 2 – № 2124.
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Таблиця ХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2125, 2 – № 2126, 3 – № 2127.
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Таблиця ХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2128, 2 – № 2129.
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Таблиця ХІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2130, 2 – № 2131, 3 – № 2132, 4 – № 2133.
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Таблиця ХV
Фото та прорис графіті № 2134.
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Таблиця ХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2135, 2 – № 2136.
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Таблиця ХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2137, 2 – № 2138, 3 – № 2139, 4 – № 2140.
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Таблиця ХVІІІ
Фото та прорис графіті № 3.
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Таблиця ХХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 8а, 2 – № 47.
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Таблиця ХХІ
Фото та прорис графіті № 48.
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Таблиця ХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 48а, 2 – № 48б.
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Таблиця ХХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 48в, 2 – № 48г.
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Таблиця ХХІV
Фото та прорис графіті № 48д.
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Таблиця ХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 48е, 2 – № 48є.
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Таблиця ХХVІ
Фото та прорис графіті № 196.
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Таблиця ХХVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 197, 2 – № 454.
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Таблиця ХХVIІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 455, 2 – № 2141, 3 – № 2142.
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Таблиця ХХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2143, 2 – № 2144, 3 – № 2145, 4 – № 2146, 5 – № 2145.
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Таблиця ХХХ
Фото та прорис графіті № 2148.
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Таблиця ХХХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2149, 2 – № 2150.
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Таблиця ХХХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2151, 2 – № 2152, 3 – № 2153, 4 – № 2154.
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Таблиця ХХХІІІ
Фото та прорис графіті № 2155.
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Таблиця ХХХV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2157, 2 – № 2158, 3 – № 2159, 4 – № 2160.
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Таблиця ХХХVІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2161, 2 – № 2162, 3 – № 2163, 4 – № 2164.
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Таблиця ХХХVІІ
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Таблиця ХХХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2168, 2 – № 2169.
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Таблиця ХХХІХ
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Таблиця ХL
Фото та прорис графіті: 1 – № 2174, 2 – № 2175.
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Таблиця ХLІІ
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Таблиця ХLІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2185, 2 – № 2186.
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Таблиця ХLV
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Таблиця ХLVІ
Фото та прорис графіті № 2193.
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Таблиця ХLVІІ
Фото та прорис графіті № 2194.
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Таблиця ХLVІІІ
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Таблиця L
Фото та прорис графіті: 1 – № 2197, 2 – № 2198, 3 – № 2199, 4 – № 2200, 5 – № 2201.
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Таблиця LІ
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Таблиця LІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2205, 2 – № 2206, 3 – № 2207, 4 – № 2208.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

270



Таблиця LІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2209, 2 – № 2210.

Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

271



Таблиця LІV
Фото та прорис графіті: 1 – № 2211, 2 – № 2212.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

272



Таблиця LV
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Таблиця LVІ
Прорис графіті № 2213.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

274



Таблиця LVІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 17, 2 – № 18.

Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

275



Таблиця LVІІІ
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Фото та прорис графіті: 1 – № 24, 2 – № 64.

Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

277



Таблиця LХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 264, 2 – № 277.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

278



Таблиця LХІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2214, 2 – № 2215, 3 – № 2216.

Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

279



Таблиця LХІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2217, 2 – № 2218, 3 – № 2219.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

280



Таблиця LХІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2220, 2 – № 2221, 3 – № 2222, 4 – № 2223, 5 – № 2224.

Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

281



Таблиця LХІV
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Таблиця LХVІІІ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2236, 2 – № 2237, 3 – № 2238, 4 – № 2239, 5 – № 2240.

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

286



Таблиця LХІХ
Фото та прорис графіті: 1 – № 2241, 2 – № 2242.

Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

287



Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

288

Т
аб

л
и

ц
я 

L
Х

Х
Ф

от
о 

та
 п

ро
ри

с 
гр

аф
іт

і:
1

– 
№

 2
24

3,
 2

– 
№

 2
24

4.



Таблиці ілюстрацій
__________________________________________________________________________________

289

Т
аб

л
и

ц
я 

L
Х

Х
І

Ф
от

о 
та

 п
ро

ри
с 

гр
аф

іт
і№

 2
24

5.



Таблиця LХХІІ
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Розділ ІІ
КОМЕНТАРІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФІТІ 

ПІВНІЧНОЇ СТОРОНИ ПРИДІЛА СВЯТИХ ІОАКИМА ТА АННИ

Згідно прийнятої нами методики дослідження [Корнієнко 2010, с. 8], ос-
таннім пунктом опису графіті є категорія, за допомогою якої об’єднуються од-
нотипні написи та малюнки, що спільно розглядатимуться в цьому розділі.
Кожній групі написів чи малюнків надається історико-культурний коментар, ана-
лізуються можливості їх залучення для вирішення проблем, пов’язаних з вивчен-
ням монументального живопису та історії Софії Київської, а також для
розв’язання інших питань дослідження історії середньовічного та раннього мо-
дерного часу. Звичайно ж, не всі досліджувані проблеми можуть бути повністю
висвітлені в цій частині книги. Не виключено, що подальші дослідження та роз-
ширення епіграфічного корпусу софійських графіті примусять доповнити або
навіть переглянуті деякі висловлені нами раніше положення, розширити попе-
редні висновки тощо. Втім, як зможе переконатись читач, наявні дані підтвер-
джують висловлені нами раніше положення.

Отже, наявний матеріал з 949 графіті поділяється на дві великі категорії –
написи та малюнки. В межах північної частини приділа перших виявлено 802,
других – 147. Окрім того, на личкувальному розчині східного стовпа потрійної
аркади в приділі св. Георгія Великомученика виявлено два малюнки, які додані
до цієї частини „Корпусу”. До статистичних даних вони не залучаються, позаяк
не відносяться до досліджуваної частини архітектурного об’єму, і їх залучення
зумовить незначнівідхилення відсоткового співвідношення графіті різних кате-
горій. Вони розглядаються нарівні з іншими малюнками історико-культурному
коментарі відповідної частини другого розділу.

***
ІІ.1. Написи-графіті

З-поміж епіграфічних пам’яток північної частини приділа святих Іоакима
та Анни виявлено 802 написи, що становить майже 85% всіх виявлених тут гра-
фіті. Вони поділяються на наступні категорії:

1) молитовні;
2) пам’ятні;
3) цитати та посилання на твори книжної писемності;
4) підписи до фрескових образів;
5) окремі слова та словосполучення;
6) написи музичного змісту;
7) абетки, склади та окремі літери;
8) написи, зміст яких не встановлений;
9) фрагменти написів;
10) записи лічби.
Співвідношення між різними категоріями виглядає наступним чином:

Назва                         Загальна                           Відсоткове
кількість                      співвідношення 

Молитовні написи                      126                                     13,28 %  
Пам’ятні написи                          97                                      10,22 %  
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Цитати та посилання на 5                         0,52 %
твори книжної писемності
Підписи до фрескових образів                      12                        1,26 %  
Окремі слова та словосполучення                 3                         0,32 %
Написи музичного змісту 5                         0,53 %
Абетки, склади та окремі літери                  141                      14,86 % 
Написи, зміст яких не встановлений            14                        1,47 % 
Фрагменти написів                                        102                      10,75 % 
Записи лічби                                                   297                      31,30 %  

ІІ.1.1. Молитовні написи

Серед молитовних написів XVI – XVII ст. більшість складені за тради-
ційною формулою, що містить три основні компоненти: дієслово-прохання
ïîì#íè, ïîìèëóè або ñïàñè, звернення Ãîñïîäè та зазначення імені прохача, яке
вводиться фразою-зв’язкою ðàáà ñâîåãî [Корнієнко 2011, с. 336]. Така формула
має відкриту структуру, здатну до розширення за рахунок приєднання додаткових
елементів, або до скорочення за рахунок опускання основних.

Майже всі молитовні написи XVI – XVII ст. північної частини приділа
свв. Іоакима та Анни складені із застосуванням дієслова ïîìèíàòè.

За повною структурою виконане одне графіті у вівтарній частині: ïîì"í³
Ãîñïîäè ðàáà ñâîåãî Îíîôðè" (№ 2590). Ще один повноформульний напис
(№ 2395) зберігся частково, адже від слова-звернення та імені людини нічого не
залишилось, проте за відстанню між збереженими словами можемо встановити
їх наявність в первісному тексті.

Три графіті збереглись фрагментарно, однак ймовірно, що вони містили
всі три складові молитовного напису цього періоду. Від одного (№ 2382) зали-
шилось тільки дієслово-прохання ïîì"íè, решта тексту знищена обвалом
тиньку. Від іншої молитви (№ 2381) збереглась лише фраза-зв’язка ðàáà ñâîåãî,
що дозволяє припустити виконання напису за повною формулою. Інший напис (№
2121) зберіг лише частину фрази-зв’язки ðàáà, однак її присутність дозволяє при-
пустити наявність повної формули.

На фресці з образом св. Пантелеймона виконано напис № 2177, текст
якого, попри поганий стан збереження тиньку, читається як початок традиційної
молитовної формули: ïîì"íè Ãîñïîäè ðàáà. Поверхня стіни за останньою літе-
рою рівна, що дозволяє припустити або незавершеність напису, або його виконання
за скороченою формулою. Перший варіант нам уявляється більш вірогідним.

За скороченою формулою, коли опускалась фраза-зв’язка ðàáà ñâîåãî,
виконано сім записів. Це молитовні звернення трьох Іоаннів (№ 2120, № 2422 та
№ 2596), Стефана (№ 235), Василя (№ 2944), невідомого автора, який замінив
ім’я займенником ì# (№ 2601) та Данила (№ 2439). Останній напис виконано у
три рядки, права частина верхнього, в якому знаходились перші дві складові фор-
мули, знищена вибоєм. Гіпотетично це дозволяє припустити можливість наяв-
ності тут і фрази зв’язки, однак розмір пошкодження примушує  реконструювати
тут лише закінчення дієслова-прохання та звернення Ãîñïîäè.

До цієї групи з пропущеною фразою-зв’язкою можемо умовно зарахувати
напис № 234: ïîì#íè Ãîñïîäè Åâäîêèþ. На відміну від попередніх, в тексті
міститься додатковий елемент – вказівка часу виконання графіті ðîêu ÀÕÀ².
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В двох випадках автори опустили, крім фрази-зв’язки також і слово-звер-
нення. Це молитви Тимофія (№ 2692) та Федора (№ 2870). Доволі цікаво погля-
нути на особливості розташування останнього напису: текст виконано під
незавершеним більш раннім (ХІ – XIV ст.) записом № 2872, що є зверненням до
зображеного на фресці образу св. Діви Марії. Тому виконанням запису Федір
ніби завершив молитву свого невідомого попередника.

Приклад скорочення молитовної формули до дієслова-прохання та звер-
нення продемонстрував автор напису № 2229, лише до слова-прохання – автори
графіті № 2460 та № 2616.

До скороченої формули слід також віднести напис № 2711, виконаний
Григорієм на фресці з образом св. Папіли. Текст складається лише з одного за-
значення особи прохача. Відмінок імені – Ãðèãîðèÿ – дозволяє співвіднести його
з будь-яким із вживаних в традиційних формулах дієслів-прохань, однак, зва-
жаючи на численність молитовних звернень саме з вживанням дієслова
ïîìèíàòè, найвірогідніше припустити, що Григорій звертався до Господа саме
з таким проханням.

В трьох написах автори звертаються з проханням про поминнання не однієї
особи, а кількох, що дозволяє розглядати ці графіті як приклади розширення тра-
диційної формули. Адже саме вона покладена в основу цих молитовних звернень.

В тексті графіті № 233 міститься прохання поминути душі чотирьох осіб:
Антона, Пелагеї, Тита та Филипа. Окрім зазначення чотирьох імен, розширення
структури формули представлене додаванням до фрази-зв’язки ðàáú ñâîèõú
іменник у формі множини äqøè.

В написі № 2610 фраза-зв’язка опущена, проте до основного тексту
ïîì"íè Ãîñïîäè Ïåòðà Àãàfèþ додане зазначення дати виконання – 10 лис-
топада 1664 року. Причому досить цікаво, що автор специфічно скоротив назву
місяця, скомбінувавши арабську цифру 9 та літерне закінчення "áð". Аналогом
такого скорочення є латинична форма 9bris.

Фраза-зв’язка опущена також і в тексті № 2707. Проте до відповідного
скороченій формулі тексту ïîìèí³ Ãîñïîäè Ñèäîðà Ìèõàèëà, автор додав при-
писку åæå åãî ñïàñè, уточнивши та посиливши зміст прохання щодо останнього.

Графіті з уживанням дієслова ñïàñàòè в північній частині приділа свв. Іоа-
кима та Анни виявлено чотири.

Один з написів, № 2385, виконаний за повною формулою, він містить всі
компоненти: ñïàñè Ãîñïîäè ðàáà ñâîåãî. Нажаль, ім’я автора не збереглось через
значні пошкодження тиньку.

В іншому трирядковому написі, № 2420, фраза-зв’язка опущена, нато-
мість можемо встановити, що в тексті значились дві особи, які просили про спа-
сіння: Мануїл Яковлєв та Агафія. Нажаль, ідентифікувати особу автора наразі
не вдалося. Не виключено, зважаючи на структуру тексту, що згадані в тексті
Мануїл та Агафія були подружжям.

Інші ж два останні написи виконані за скороченою формулою, в пер-
шому, № 2451, залишились лише дієслово-прохання та звернення ñïàñè Ãîñïîäè,
в другому, № 2421, лише слово-прохання ñïàñè.

Як бачимо, автори молитовних звернень XVI – XVII ст., виявлених у пів-
нічній частині приділа свв. Іоакима та Анни, в цілому орієнтувались на тради-
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ційну структуру формули, в окремих випадках опускаючи основні компоненти
або додаючи інші. Складених за абсолютно індивідуальними текстами молитов
серед епіграфічних пам’яток цієї частини храму не виявлено.

Подібно до розглянутих вище написів XVI – XVII ст., молитовні звер-
нення ХІ – XV ст. виконувались за традиційною формулою, структура якої пе-
редбачала три складові: слово-звернення Ãîñïîäè, дієслово-прохання ïîìîzè та
вказівку імені прохача, яке вводиться фразою-зв’язкою ðàáó ñâîåìó. Формула
здатна як до скорочення, так і до розширення шляхом приєднання додаткових
елементів, що уточнюють зміст прохання, підтверджують особисте виконання
напису автором, зазначають розуміння власної гріховності тощо [Корнієнко 2011,
с. 337-340]. Слід зазначити, що розширення або скорочення традиційного тексту
молитовної формули притаманне не лише кириличним, а й грекомовним написам.
Адже традиційне кириличне молитовне звернення ХІ – XV ст. Ãîñïîäè ïîìîzè
ðàáó ñâîåìó є, фактично, перекладом грекомовної формули KÚrie bo»qei tÕn sÕn

doÚlon. Оскільки для нас важливим на цьому етапі дослідження є змістовний ана-
ліз тексту графіті, грецькі написи розглядаються спільно з давньоруськими.

Усвідомлення могутності Господа, який створив не лише оточуючий світ,
а й саму людину, породжувало в останньої відчуття залежності та власної мізер-
ності перед ликом Вседержителя, в руках Якого були її життя та доля. Слабкість
та беззахисність людини, пригніченої численними гріхами, породжувала в її сві-
домості розкаяння та уповання на Господа як опору в своєму житті, Який хоча і
карає за гріхи, однак і пробачає у Своєму милосерді [Вендина 2002, с. 165-166].
Саме цим обумовлюється та обставина, що досить часто до трьох складових тра-
диційної молитовної формули автори додавали прикметник ãðhøüíú або,
значно рідше, іменник ãðhøüíèêú [Корнієнко 2011, с. 339].

Приклад подібного розширення молитовного звернення демонструє ки-
риличний запис Омеляна (№ 2215). Щоправда через пошкодження тиньку на
фресці фрагментарно збереглось лише закінчення тексту: ãðåøüíàìó
Åìåëè"íó. Тож ми не маємо змогу встановити, виконував автор повний текст
напису чи опустив деякі його складові.

Утворений від дієслова ¡mart£nw ‘грішити’ дієприкметник присутній у
грекомовному написі Клима (№ 2244): Kurie bohqei to polla su amarthsanti

doulon sou Klhmh ‘Господи, поможи багато грішившому рабу твоєму Климу’.
Посилюючим елементом усвідомлення власної гріховності автором є вживання
прийменника polla ‘багато’.

Іменник ¡martwlÒj ‘грішник’ у своєму молитовному зверненні (№ 2243)
застосував Георгій: Kurie bohqh ton son doulon Georghnon ton amartolon ‘Господи,
поможи рабу своєму Георгію грішнику’. Молитва була посилена додатковим по-
вторенням слова-звернення та дієслова-прохання – KÚrie ˜kbo»qein ‘Господи, по-
можи’. Щоправда, приписка була виконана не зовсім вправно, адже автор
допустив ряд помилок. Не виключено, що Георгій був русичем.

В окремих випадках сам прикметник (чи іменник) заміняв ім’я особи
прохача. Такий підхід демонструють автори трьох кириличних написів, виявле-
них у північній частині приділа свв. Іоакима та Анни: № 2327, № 2329 та № 2864.
Незважаючи на пошкодження, в усіх випадках можемо встановити, що текст не
містив жодної вказівки імені, лише прикметник ãðhøüíú.
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Посилюючим елементом розкаяння людини слугувало додавання до ос-
новної формули молитви фрази про її численні гріхи, в чому виявлялось усві-
домлення власної пригніченості та слабкості перед викликами оточуючого світу.
Зокрема, подібна словоформа присутня в молитві Івана (№ 196): Ãîñïîäè ïîìîzè
ðàáó ñâîåìó Èâàíó ãðüøüíúìó áîãàòîìó ãðüõîìú.

Схоже за своєю структурою словосполучення застосував автор напису
№ 24. Однак його специфікою слід визначити те, що Міхаль об’єднав у тексті
дві традиційні формули записів XI – XV ст. – молитовного та пам’ятного:
Ìèõàëü qáîãúè à ãðhõû áîãàòûè ¼àëú. Ãîñïîäè ïîìîzè åìú. Формула
пам’ятного напису „Писав такий-то”, про яку говоритимемо нижче, засвідчує
особисте виконання графіті Міхалем. Її ж вільне поєднання з молитовним звер-
ненням, в свою чергу, підтверджує зроблений нами раніше висновок [Корнієнко
2010, с. 362], що такі пам’ятні написи мали на меті підкреслити факт перебу-
вання автора в храмі та особисте виконання графіті, чим посилювали надію на
звершення висловлених ним молитовних сподівань.

Як свідчать спостереження Т. Вєндіної [Вендина 2002, с. 165-166], дав-
ньоруська людина усвідомлювала та постійно відчувала власну мізерність перед
ликом Вседержителя, в руках Якого були її життя та доля, Який карає за гріхи та
пробачає у Своєму милосерді. Це відчуття призвело до ще однієї форми розши-
рення тексту традиційної молитовної формули, коли автор вживав прикметники
qáîãú або íåäîñòîèíú.

Приклад вживання першого можна бачити в розглянутому вище моли-
товному зверненні Міхаля (№ 24), другого – Ставра (№ 19): Ãîñïîäè ïîìîzè
ðàáó ñâîåìó Ñòàâúðîâè íåäîñòîèíîìó ðàáó òâîåì@. Прикметне, що поруч
виконаний пам’ятний напис (№ 18), в якому згадується та сама особа: jàëú
Ñòàâúðú Ãîðîä#òèíè÷ü. Відносна рідкісність в давньоруському антропоніконі
цих двох імен, особливості розташування та близька хронологія дозволили пуб-
лікаторам напису Б. Рибакову [Рыбаков 1964, c. 23] та С. Висоцькому [Высоцкий
1966, с. 56-57] ототожнити Ставра зі згадуваним у „Повчанні” Володимира Мо-
номаха на межі 1060-1070-х рр. Ставром Гордятичем [ПСРЛ 1, стлб. 247*] та в
Новгородському І літописі під 1118 р. новгородським соцьким Ставром, викли-
каним до Києва Володимиром Мономахом, ним же заарештованим та посадже-
ним „у поруб” [ПСРЛ 3, с. 205]**.

Втім, обидва дослідники розійшлись у думці про співвідношення авто-
рства обох текстів. С. Висоцький вважав, що обидва написи виконані однією осо-
бою [Высоцкий 1966, с. 56]. Б. Рибаков [Рыбаков 1964, с. 23], навпаки,
висловлював припущення щодо виконання графіті двома різними особами. До-
слідник звернув увагу на відмінності у формі виконання окремих літер. Дійсно,
ці відмінності помітні у формах написання à (у № 18 вона має більшу відстань
між петлею та спинкою, а в № 19 – меншу), ä (в № 18 вона А-подібна, а в № 19
– звичайна), ð (у № 18 вона прямолінійна з петлею кутом вгору, в № 19 – прямо-
лінійна з округлою незамкненою петлею). Такі відмінності вчений пояснював
тим, що молитовний напис виконав безпосередньо Ставр Городятинич, а пам’ят-
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ний – невідомий киянин, який засвідчив виконання молитви ніким іншим, як
знаним новогородським сотником Ставром Городятиничем.

Втім, слід зазначити, що значні відмінності у формі написання окремих
літер доволі часто спостерігаються в межах одного тексту. Тобто, вони не можуть
однозначно свідчити про виконання записів різними особами. Тим більше, що
не можна виключати можливості суттєвого хронологічного розриву між вико-
нанням одного й другого графіті. Це також могло зумовити відмінності у формі
написання окремих літер. Для прикладу можна порівняти почерки автографів
Мартина Семьюновича, п’ять написів якого виявлені в північній частині приділа
свв. Іоакима та Анни (див. нижче). Відтак, важко віддати перевагу тому чи ін-
шому варіанту інтерпретації цих двох графіті. Більш вірогідним нам видається
їх виконання Ставром, однак в різні часові віхи свого життя. Втім, для доведення
або спростування цієї тези даних недостатньо.

В свідомості давньоруської людини образ Господа представлявся як
опора в земному та потойбічному житті, Він карає її за гріхи, однак у Своєму
милосерді пробачає їй. Це розуміння призвело до ще однієї форми розширення
стандартного тексту молитовного звернення за рахунок приєднання дієслова
ïðîñòèòè, інколи, з уточненням змісту прохання – zà ãðhõè. Прикладом цьому
є напис № 2429 невідомого автора: Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáó ñâîåìó è ïðîñòè.

Одне графіті з північної частини приділа свв. Іоакима та Анни (№ 2218)
складається лише з двічі прокресленого дієслова: ïðîñòè, ïðîñòè. Вочевидь, цей
напис слугував автору посиленим доповненням до вже висловленого (і викона-
ного на стіні) ним раніше молитовного звернення.

Ймовірно, таке саме уточнення збирався виконати Мартин Семьюнович
(№ 2156), адже після основного тексту Ãîñïîäè ïîìîzè ð#áþ ñâî~ìþ
Ìàðòèíîâè Ñåìþíîâè÷þ чітко читається літера ï. На нашу думку, більш віро-
гідним буде розглядати її як початок незавершеної фрази ïðîñòè zà ãðhõè, хоча
це не єдиний можливий варіант відновлення відсутнього тексту. Всі вони більш
детально розглянуті в першому розділі книги.

В межах північної частини приділа свв. Іоакима та Анни виявлені ще
кілька молитовних звернень, виконаних за розширеною структурою традиційної
формули. Однак через суттєві пошкодження їх повний зміст встановити не ви-
являється за можливе, адже збереглись лише окремі складові.

Один з них є молитвою згадуваного Мартина Семьюновича (№ 2478).
На жаль, нижні рядки сильно пошкоджені, внаслідок чого тут збереглось лише
кілька окремих літер. Впевненій реконструкції піддається лише стандартна час-
тина формули: Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáþ ñâî~ìþ Ìàðòèíîâè Ñüìþíîâè÷þ.

Другий молитовний напис (№ 2980) пошкоджений ще більше, може бути
реконструйована лише початкова частина Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáó ñâîåìó. Одначе
за цим текстом наявні ще кілька рядків, в яких збереглись окремі літери. Для
простого відновлення пошкодженого імені місця забагато, що й дозволяє визна-
чити напис як складений за розширеною формулою.

За зміненою формулою була виконана молитва Ксенофонта (№ 2527).
Однак через пошкодження тиньку ми не маємо змоги встановити сутність змін,
адже початок напису зазнав сильних пошкоджень. Однак збережені літери не до-
пускають жодної реконструкції елементів молитви Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáó ñâîåìó.
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Проте давальний відмінок імені – Kåíîôîíòîâè – примушує все ж розглядати
графіті як варіант традиційної формули.

Втім, все ж таки більшість авторів обмежувались усталеною формулою
молитовного напису, який містить всі структурні компоненти та вказівку імені
людини. Класичний його варіант представлений молитвою Федора (№ 2873):
Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáq ñâîåìq Fåîäîðîâè. Втім, навіть тут автори допускали
певну варіативність.

Вже відомий нам Мартин додав до особистого імені ще й ім’я по-батькові
(№ 2155): Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáó ñâîåìþ Ìàðòèíîâè Ñìü\íîâè÷ó. У вівтарній
частині виявлене ще одне молитовне звернення цього автора (№ 2592), однак
воно незавершене, від імені зберігся лише перший склад Ìàð. Проте, зважаючи
на структуру його молитов, вірогідним буде припущення, що завершений текст
напису мав би містити і вказівку імені по-батькові. З яких причин напис зали-
шився незавершеним сказати важко. Однак можливість виконання написів у вів-
тарній частині свідчить про належність цієї людини до кліру Святої Софії.

Автор іншого молитовного звернення Іоанн (№ 2455) інверсував слова
фрази-зв’язки: замість класичного ðàáq ñâîåìq він написав ñâîåìq ðàáq.
Вільний порядок слів вказує, що виконавці графіті не шаблонно відтворювали
певний текст, а підходили до цього питання цілком осмислено та творчо.

В кількох випадках графіті сильно постраждали, від них збереглись ок-
ремі елементи. Однак розмір відсутніх внаслідок вибоїв та інших механічних по-
шкоджень частин вказує на наявність саме класичного варіанту молитовної
формули. До таких текстів відносимо молитви Георгія, від якої збереглось дієс-
лово-прохання, половина фрази-зв’язки та ім’я (№ 2897), Кірея – залишилось ді-
єслово-прохання та ім’я (№ 2953), та кількох невідомих авторів, чиї імена або були
недописані (№ 2771), або знищені (№№ 2123, 2242, 2636, 2733, 2837, 2874, 2875).

Значна кількість молитовних написів, виявлених в північній частині при-
діла свв. Іоакима та Анни, виконані за скороченою формулою, коли опускалась
одна з необхідних складових.

Слово-звернення Ãîñïîäè відсутнє в написі № 2619: ïîìîzè ðàá[ó]
Ìíîæ#òèíó. Варто підкреслити вживання похідного від суфіксального гіпоко-
ристичного імені з усіченням імені Ìíîæ#òà присвійного особового прикмет-
ника, адже воно (як і гіпотетично відновлене нами базисне ім’я Ìíîæèñëàâú або
Ìíîæüñëàâú) в писемних джерелах наразі не виявлене, що посилює роль графіті
як джерела для дослідження давньоруського дохристиянського іменослова.

Відсутнє слово-звернення і в грекомовній молитві Конона (№ 2241), текст
якої демонструє довільну розстановку слів: Konon ekboiqi doulon ton son ‘Конону
поможи рабу своєму’. Впадає у вічі й винесення імені на початок речення. Це
може справити враження, ніби перед нами звернена до святого Конона молитва.
Однак через відсутність необхідного С ¤gioj ‘святий’ таке тлумачення є хибним.
Отже, перед нами скорочений варіант традиційної молитовної формули.

Фраза-зв’язка ðàáq ñâîåìq опущена в молитовному зверненні Івана
(№ 2473): Ãîñïîäè ïîìîzè. Ãîñïîäè ïîìîzè Èâàíó Èâàíó ìíå. Своєрідність
напису посилюється не лише у подвоєнні скороченого тексту, а й у підтвердженні
за допомогою особового займенника àzú в давальному відмінку (ìíå) особис-
того виконання Іваном графіті.
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Приклад заміни особи прохача та фрази-зв’язки одним особовим займен-
ником îíú у давальному відмінку (åìq) продемонстрував автор напису № 2475:
Íü ïîìîzè åìq Ãîñïîäè. Слід відзначити вживання частки íü, яка надає всій
фразі характеру повторно виказаного прохання. Застосування частки та відсут-
ність імені автора дозволяє припустити, що він посилив висловлене ним раніше
в стінах Софії Київської молитовне звернення.

Відсутня фраза-зв’язка в молитві Якова (№ 2226), який, до того ж, ско-
ротив дієслово-прохання до перших чотирьох літер ïîìî, а власне ім’я – до пер-
ших двох літер ²à.

Ряд написів не містить вказівки особи прохача, однак загальний вигляд
графіті дозволяє з великою долею вірогідності говорити про завершений харак-
тер тексту. Тобто, такі записи слід відносити до скороченого варіанту формули,
в якому опускалось ім’я людини. В межах досліджуваної ділянки приділа їх на-
раховується сім: №№ 2249, 2267, 2418, 2431, 2449, 2472 та 2586.

Третя частина формули відсутня в семи написах (№№ 2316, 2317, 2349,
2411, 2423, 2727 та 2978), тобто, вони містять лише звернення та прохання.
Тільки з прохання ïîìîzè складаються тексти шести графіті (№№ 2413, 2482,
2843, 2851, 2929 та 2988), лише зі звернення Ãîñïîäè або KÚrie – дванадцяти
(№№ 2238, 2332, 2334, 2350, 2405, 2435, 2447, 2605, 2618, 2779, 2959 та 2975).

В деяких ми не можемо встановити повну чи скорочену структуру фор-
мули напису, оскільки графіті або сильно пошкоджене (№ 2246), або просто не-
завершене (№№ 2141, 2235, 2260, 2264, 2389, 2437 та 2635). Впевнено можемо
казати лише про їх приналежність до групи традиційних молитовних звернень,
адже їх елементи простежуються в наявних текстах.

До особливостей розглядуваної вище традиційної формули слід віднести
здатність вільно поєднуватись з іншими молитвами. Її добре ілюструє напис
№ 143: Ãîñïîäè ïîìîzè. Áîãîðîäèöà ìî” ïîìèëîóè. Як бачимо, другою частиною
тексту є притаманне спрямоване молитовне звернення до святих, Богородиці або
персоніфікованого образу храму – Святої Софії.

Ця формула також має чітку структуру, вона містить звернення (святий
або свята), дієслово-прохання ïîìèëóè або ïîì#íè, вказівку особи прохача, що
вводиться словами ðàáà ñâîåãî. І вона так само має властивість видозмінюватись
шляхом вільної розстановки слів, розширення за рахунок приєднання додаткових
складових або скорочення шляхом опускання або заміни окремих складових.

Наведене твердження добре ілюструє текст графіті № 2932: ïîì"íè ì#
Ïðåñâ#òà# Áîãîðîäèöà. В цьому випадку третя складова – фраза-зв’язка та ім’я
особи прохача – замінена особовим займенником ì#. Прикметне, що цей напис,
як і незавершена молитва (№ 2872) до Богородиці, що містить лише звернення
î ñâààòà Ìàð³à, виконані на фресці „Благовіщення Марії”. Тобто, в цьому ви-
падку простежується виразний зв’язок між фресковим образом та адресатом ви-
конаного на стіні молитовного звернення.

За абсолютно індивідуальною структурою складене молитовне звернення
до Пресвятої Богородиці, виявлене в центральній частині храму (графіті № 99)
Ñâ#òà# M»thr Qeoа Äèìúê@ Ìàðêà Âñåâîëîäà Ðîäèîíà ñïàñè. Wòú è
ïàã@áû äàð@è èzúáàâëåíü~. При вивченні цього тексту одразу впадають у вічі
дві цікаві та важливі особливості.
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Перша – це вживання в кириличному написі традиційного грецького ско-
рочення ÌF – M(»thr) Q(eoа), дослівно ‘Мати Бога’ – як звернення до Богоро-
диці. Втім, у такому змішанні немає нічого дивного. Адже в давньоруському
мовному середовищі грекомовні фрази чи слова, наприклад, M»thr Qeoа чи
С ¤gioj, не перекладались, хоча в мові існували відповідні до них слов’янські
еквіваленти. Такі приклади зафіксовані в текстах графіті Софії Київської [Кор-
нієнко 2010, с. 115; Евдокимова 2008, с. 624-625], надписах на пергаменних ко-
дексах [Столярова 2000, с. 176, 328, 332-341] та в писемних пам’ятках [див.,
напр.: Пентковская 2004]. Відтак, вони були повноправною частиною церков-
нослов’янської лексики Давньої Русі, функціонуючи в системі мови нарівні зі
своїми руськими еквівалентами.

Друга – це те, що титульне княже ім’я Âñåâîëîäú поставлене не на по-
чатку переліку імен, як очікувалося б з позиції соціального статусу князя, а лише
третім з чотирьох. На нашу думку, це може бути пояснене приналежністю
Дмитра та Марка до близького родинного кола автора палкого молитовного звер-
нення. Адже обидва імені вжиті у зменшувальній формі, на відміну від двох
інших – Всеволода та Родіона. Однак всі ці чотири особи були пов’язані певними
соціальними зв’язками, адже лише цим можна пояснити присутність їх імен в
одній молитві. Вочевидь, Дмитро, Марко та Родіон входили до дружини Всево-
лода. Оскільки останній згадується під титульним іменем, на момент виконання
графіті він тримав власне княжіння. Враховуючи палеографічне датування (кі-
нець ХІ – середина ХІІ ст.) особу князя можемо ототожнити з Всеволодом Ярос-
лавичем або з Всеволодом Ольговичем [Войтович 2006, с. 315-318, 397-398].
Визначити, до дружини якого із Всеволодів входили Дмитро, Марко та Родіон,
допоможе вивчення особливостей розташування записів № 4 про поховання в
Софійському соборі Всеволода Ярославича 14 квітня 1093 р. [Корнієнко 2011,
с. 101-103, табл. CLXI] та № 99 з молитвою про спасіння означених вище осіб.

Ще публікатор обох написів С. Висоцький звернув увагу на ту обставину,
що автор графіті № 4 прагнув виконати його на рівні № 99. Останнє знаходиться
біля правого краю східної сторони східної лопатки південно-східного підкуполь-
ного хрещатого стовпа на фресці з образом св. Димитрія Солунського. Як пред-
ставник військової верстви, святий природно був покровителем князя та його
дружини. Напис „дивиться” в бік вівтарної частини, де знаходяться мозаїчний
(в головному вівтарі) та фресковий (в арці-переході між приділами Михайлів-
ським та свв. Іоакима й Анни) образи Богоматері-Оранти, адже саме до неї звер-
тається автор графіті. Дружинником Всеволода Дмитром біля лівого краю
північної сторони східної лопатки південно-східного підкупольного хрещатого
стовпа на фресці з образом св. пророка Авдія [див. Корнієнко 2011, с. 358-359]
виконаний напис про поховання князя. Обидва записи розмежовані ребром ло-
патки, проте явно тяжіють один до одного, тож мають смисловий зв’язок. Ана-
логічним чином розташовані пов’язані між собою графіті „групи Олісави” на
північних хорах Софії Київської [див., напр.: Нікітенко, Корнієнко 2008].

На думку С. Висоцького [Высоцкий 1976, с. 11], причиною такого розта-
шування обох графіті була особа Всеволода Ярославича: один напис (№ 99) по-
відомляв про його народження, другий – про поховання (№ 4). Однак, як ми
показали вище, тлумачення дослідником тексту графіті № 99 як запису про на-
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родження у Ярослава сина Всеволода є хибним. Проте його міркування не по-
збавлені логіки. Однак, на нашу думку, хоча в обох графіті згадується князь Все-
волод, їх об’єднуючою ланкою є особа дружинника Дмитра, також згадуваного
в обох текстах. Причому він був автором одного з них і, вочевидь, свідомо обрав
місце для виконання напису № 4.

Вживання слова ïàãqáà (те, що загрожує загибеллю або веде до загибелі)
вказує, що поява молитви була інспірована загостренням загрози життю згаданих
в тексті чотирьох осіб і прагненням автора усунути цю загрозу. Вочевидь, ця за-
гроза могла бути пов’язана з участю у військових виправах або ж дією природних
чинників, зокрема, моровиці, яка в давньоруських текстах також фігурує під тер-
міном „пагуба”. Розуміння автором запису загрози життю Дмитра, Марка, Всево-
лода та Родіона засвідчує, що всі ці особи на момент його виконання були живими.
Тобто, молитва на стіні храму з’явилась за життя князя Всеволода.

А поява графіті № 4 про поховання Всеволода Ярославича у Софійському
соборі неподалік від запису-звернення до Богородиці про спасіння та захист від
пагуби Всеволода (та інших осіб), в разі згадки в них обох одного й того самого
князя, надала графіті № 4 характеру заупокійної молитви. Адже дієслово ñïàñàòè
за християнським віровченням означає визволяти від вічних мук у загробному
житті, а прохання щодо звільнення від пагуби (загибелі душі) може бути спів-
віднесене з дієсловом ïîìèëîâàòè, що означає пробачати кому-небудь провину,
виявляти поблажливість чи жалість до когось, зокрема, задля визволення від пе-
кельних мук. Тому, на нашу думку, ми маємо всі підстави пов’язати згадуваного
в графіті № 99 Всеволода із князем Всеволодом Ярославичем. Цікаво, до речі,
що на кінець правління цього князя дійсно припали посуха, моровиця, землетрус,
різноманітні астрономічні явища, що багатьма сучасниками трактувались як не-
гативне віщування [див., напр.: Ульяновский 2009, с. 64]. Вочевидь, сукупність
саме цих негативних факторів спонукали автора напису № 99 до виконання мо-
литовного звернення до Богородиці. Ототожнення згадуваного в написі князя зі
Всеволодом Ярославичем дозволяє обмежити ймовірні хронологічні рамки ви-
конання графіті кінцем 80-х – першою чвертю 90-х рр. ХІ ст.

Як і попереднє молитовне звернення до Богородиці, індивідуальну струк-
туру мав напис № 223. Нажаль, його текст не зберігся повністю через значні уш-
кодження тиньку. Початок молитви був виконаний за традиційною молитовною
формулою, структура якої передбачає наявність трьох складових: звернення
Ãîñïîäè, дієслово-прохання ñïàñè та вказівку особи прохача, що вводиться фра-
зою-зв’язкою ðàáà ñâîåãî. Як бачимо, в цілому вона аналогічна до формули
Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáó ñâîåìó, відмінність полягає у зміні дієслова й зумовленої
цим заміні давального відмінку знахідним. Однак такі молитовні написи не на-
були такого широкого розповсюдження, причиною чому, на нашу думку, є більш
широке смислове значення дієслова ïîìàãàòè порівняно з дієсловом ñïàñàòè
[докл. див.: Корнієнко 2010, с. 359-360; 2011, с. 337-338].

Згадане графіті № 223 починалось традиційним ñïàñè Ãîñïîäè ðàáà
ñâîåãî, наступні три рядки знищені вибоями, залишились лише окремі літери.
Ця частина не підлягає відновленню, однак, як можемо встановити з подальшого
тексту, тут містилось, окрім зазначення імені, більш конкретне прохання. Його
автор був переконаний, що воно звершиться за посередництвом св. Анни та Свя-
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тої Софії, які виступатимуть помічницями в цій справі: áî ñâ#òû# Àííà
Ñâ#òû# Ñîfè# áóäå òî ìè ïîìîmúíèöè. Прикметне, що напис виконано в
посвяченому св. Анні приділі Святої Софії, і саме їх закликає на допомогу неві-
домий автор. Це вказує на свідоме обрання ним місця для виконання графіті.

За індивідуальною структурою була складена велика грекомовна молитва
(графіті № 2287), одна через пошкодження можемо відчитати лише один рядок,
який містить молитовне звернення до Спасителя: Criste o Qee eleuj ‘Христе
Боже, помилуй’.

Доволі часто автори виконаних в соборі графіті висловлювали власні мо-
литовні сподівання до персоніфікованого образу Премудрості Божої. Прикмет-
ною рисою таких написів є складання текстів не за уніфікованою, а за
індивідуальною структурою.

В написі № 230 невідомий автор звертається до Святої Софії, молячи за
здоров’я та спасіння для Анни: ìîëåíèå êî Ñâ#òåè Ñîôèè î ðàáh Áîæèèè Àíè
î ñäðàâèè è î ñïàñåíèè. Текст практично тотожній графіті № 1078 [Корнієнко
2010, с. 105, табл. CLXXXIII], виявленому нами у Георгіївському приділі. Однак
обидва написи виконувались різними особами, ймовірно, кліриками собору.
Тобто, підтверджується думка про можливість замовлення окремих графіті.

Інший звернений до Премудрості Божої напис (№ 194), як можемо зро-
бити висновок з тексту, виконаний особисто прохачем. Нажаль, нижній рядок
сильно пошкоджений, тож реконструювати можна лише початок тексту: Ñâ#òhå
Ñúôèå Áîæèè ãðhøúíà ñïàñè æú Ñâ#òà#. Завдяки жіночому роду прикмет-
ника можемо встановити, що саме жінкою виконане це емоційне молитовне звер-
нення. Подібні написи, хоча їх і небагато трапляється в стінах Софії Київської,
засвідчують письменність жіночої частини населення Давньої Русі. Важливо
звернути увагу на відмінності між словоформами авторського тексту від книжної
церковнослов’янської норми. Це вказує, що авторка не повторювала шаблонні
молитовні висловлювання, а складала текст безпосередньо знаходячись у соборі.

Однак повернемось до аналізу структурної частини адресованих Господу
молитовних звернень.

Окрім розглянутих вище формул із залученням дієслів-прохань ïîìàãàòè
та ñïàñàòè, в давньоруському молитвослові присутні звернення, автори яких про-
сили в Господа про помилування або поминання. Їхня морфологія так само трич-
ленна, адже вони містять звернення Ãîñïîäè, дієслово ïîì#íè чи ïîìèëqè або
ñïàñè та зазначення імені людини, яке вводиться фразою-зв’язкою ðàáà ñâîåãî.
Незайвим буде нагадати, що такі молитви зустрічаються значно рідше.

Так, в межах досліджуваного архітектурного об’єму серед молитов XI –
XV ст. виявлена лише одна (№ 2575) з проханням про помилування. Напис
сильно постраждав, тож реконструювати можемо лише текст перших двох ряд-
ків: Ãîñïîäè ïîìúíú ðàáà ñâîåãî. Зважаючи на те, що в графіті було чотири
рядки, робимо висновок про виконання напису за розширеною формулою. Адже
ці молитовні звернення також мають здатність до розширення або скорочення.
Проілюструємо твердження прикладами молитов із застосуванням дієслова
ïîìèëqè, адже їх у північній частині приділа виявлено декілька.

Зважаючи на розмір втрачених частин тексту, як класичний варіант такої
молитви можемо назвати запис Луки (№ 2984), від якого збереглись лише слова
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ïîìèëóè та Ëóêó. На початку верхнього рядка втрачені чотири знаки, два з них
(третій-четвертий) є першим складом дієслова-прохання, а інші два (перший-
другий) є традиційним скороченням (ãè під титлом) слова-звернення Ãîñïîäè.
В нижньому рядку втрачено близько десяти початкових літер, що дозволяє ре-
конструювати тут фразу-зв’язку ðàáà ñâîåãî.

Автор іншого напису Огрифій (№ 2609) також намагався видряпати мо-
литву, дотримуючись традиційної формули. Однак він, скоріше за все через не-
уважність, пропустив іменник фрази-зв’язки ðàáà. Але двічі повторив власне ім’я.

Скорочений варіант формули молитовного звернення виконав автор на-
пису № 2483, залишивши від третьої необхідної складової фрагмент фрази-
зв’язки – слово ðàáà. Втім, у цьому випадку не виключається можливість
інтерпретувати напис як незавершений.

До одного слова-звернення elehson скоротив свою молитву невідомий
автор напису № 2560. Адже, хоча закінчення напису не збереглось через вибій,
розмір останнього дозволяє реконструювати тут не більше двох-трьох літер.

Натомість розширену структуру демонструє молитва Тита (№ 191), який
характеризує себе як грішну людини, яка молить у Господа прощення власних
гріхів: Ãîñïîäè ïîìèëóè ìåíå ãðhøåíàãú Òèòà ìîë#m#ñ# Òåáå. Вживання
особового займенника ìåíå вказує на особисте виконання графіті Титом.

Особисте виконання запису підкреслюється в молитві невідомого автора
(№ 174), який замінив третю частину  особовим займенником ì#. Натомість
почав він із традиційної формули пам’ятного напису: àzú ¼àëú.

За розширеною структурою виконав своє молитовне звернення невідо-
мий автор напису (№ 190), який не вказав свого імені*, натомість підкреслив ус-
відомлення власної гріховності, а тому й просить Господа помилувати та
пробачити його: Ãîñïîäè ïîìèëóè è ïðîñòè ðàáà ñâîåãî Ñüìhíîâè ìîíîãî áî
êî ñåáå ñúãðhøèõî. Прикметне, що текст доповнення є суто індивідуальним.

Отже, як можемо зробити висновок з порівняння формул молитовних
звернень XVI – XVII ст. з написами XI – XV ст., останні демонструють набагато
більший ступінь варіативності у виконанні. Окрім того, в написах XVI – XVII ст.
адресатом послання є Господь, натомість автори молитов XI – XV ст. звертаються
не лише до Нього, а й до Богородиці, Святої Софії та святих. Саме останні на-
писи є предметом нашого подальшого розгляду.

Структура таких молитов також є сталою, адже вона сформувалась під
впливом розглянутих вище молитовних написів XI – XV ст., а тому має трич-
ленну структуру: звернення до святого, прохання та вказівку імені прохача, що
вводиться стандартною фразою-зв’язкою ðàáà ñâîåãî. Формула так само має
властивість розширюватись за рахунок приєднання додаткових складових (по-
значення усвідомлення власної гріховності, самоприниження, уточнення про-
хання тощо), скорочуватись, заміняти окремі елементи (наприклад, імена –
займенниками), вільно поєднуватись з іншими формулами. Виявлені в північній
частині приділа молитовні звернення** повністю підтверджують ці спостереження.

Розділ ІІ. Коментарі та дослідження графіті північної сторони приділа святих Іоакима та Анни
__________________________________________________________________________________

571

_____________________________________________________________________________

*Давальна форма відмінку імені Ñüìhíîâè, що узгоджується з подальшим текстом, не дозволяє визнати ав-
тором запису Семена. 
** Два графіті, які розглядаються нами як молитовні звернення, залишились незавершеними, їх тексти скла-
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Так, Григорій в зверненні до св. Лева* (графіті № 226) застосував тради-
ційний варіант молитовної формули: ñâ#òûè Ëåîíå ïîìèëq³ ðàáà ñâî~ãî
Ãðèãîðè# òàò#. Як бачимо, в основу покладена стандартна молитва, тільки звер-
нення Ãîñïîäè замінено на ñâ#òûè Ëåîíå. Втім, напис виконаний за розширеною
формулою, адже Григорій називає себе òàòü. Навряд чи це слово слід розглядати
в своєму прямому значенні як визначення професійної діяльності автора графіті.
В змістовному контексті його вжито як синонім до іменника ãðhøüíèêú.

На фресці з образом св. Миколая виявлено три звернені до святого мо-
литви. В написі № 2284 автор, що просить святого помилувати його, дотриму-
вався скороченого варіанту молитовного звернення, коли ім’я замінювалось
особовим займенником: w agios Nhkolaos eleison me ‘святий Миколай, поми-
луй мене’. Аналогічним чином склав своє звернення автор кириличної молитви
(№ 64), щоправда додавши до тексту прикметник ãðhøüíú: î ñâ#òûå Íèêîëà
ñïàñè ì# ãðhøüíàãî. Автор третьої молитви (№ 2214) звертається до св. Ми-
колая з проханням пробачити за гріхи: î àãèîñ Íèêîëà ïðîñòè zà ãðåõîìà. Схожі
звернення-доповнення зустрічаються в традиційних молитовних формулах XI –
XV ст. Прикметним є використання грецизму î àãèîñ в кириличному написі, що
є притаманним давньоруським писемним пам’яткам.

Приклад поєднання традиційної формули молитовного напису зверне-
ного до Господа з молитвою до зображеного на фресці св. Пантелеймона демон-
струє графіті Ісака (№ 48): Ãîñïîäè ïîìèëîóè ì# ãðhøüíàãî Èñàêà.
Ïàíòåëåèìîíå àìèíü. Натомість друга молитва, звернена до св. Пантелеймона
(№ 47), складена за класичною формулою, жодних доповнень та видозмін вона
не демонструє: ñâ#òûè Ï#íòåëh~ìîíå ïîìèëþ ðàáà ñâî~ãî Ìàðòèíà. При-
кметне, що це вже п’яте виявлене в межах досліджуваного архітектурного об’єму
графіті, автором якого є одна і та сама людина – Мартин Семьюнович. Він же є
автором ще двох молитовних написів у Кирилівській церкві. Співставлення всіх
цих записів з іншими пов’язаними епіграфічними пам’ятками Софії Київської
дозволило отримати доволі цікаві дані щодо особи цієї людини**.

Три написи Мартіна знаходяться у центральній наві (№ 47, № 2155  та
№ 2156), два інші – у вівтарній частині (№ 2478 та № 2592). В Кирилівській цер-
кві обидва записи виконані також у вівтарній частині. За нумерацією С. Висоць-
кого вони отримали номери 381 та 382 [Высоцкий 1985, с. 87-88, табл. XLVI,
1-4]. Написи були повторно досліджені нами, суттєвих розбіжностей між опуб-
лікованим варіантом прочитання та оригіналом не виявлено. Текст першого (№
381) реконструюється нами наступним чином: {Ã(îñïîä)è} ï[î]ìîzè ðàáu
ñâî~ìu Ìàðò[è]íîâè Ñåìúþíîâ[è÷u] ‘Господи, поможи рабу своєму Мартину
Семьюновичу’; другого (№ 382): {Ã(îñïîä)è} ïîìèëuè ðàá# ñâî~ãî Ìàðòèí[à]
Ñåìüþíîâè÷# ‘Господи, помилуй раба свого Мартина Семьюновича’.

На підставі палеографічних ознак С. Висоцький відніс час виконання цих
графіті до середини ХІІ ст. Проведене нами повторне вивчення цих епіграфічних
пам’яток дозволило встановити, що вказана публікатором середина ХІІ в. є вер-
хньою можливою хронологічною межею виконання обох записів, на що, насам-
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перед, вказують форми написання літер â з нижньою петлею, спрямованою
кутом вперед, та нахилена праворуч z з переломом. Тобто, хронологічними рам-
ками появи графіті варто вважати 40-50-ті рр. ХІІ ст. Прикметне, що найбільш
вірогідними хронологічними рамками виконання графіті з Софії Київської варто
визнати 20-30-ті рр. ХІІ ст. Тобто, за часом виконання молитви Мартина з Софії
Київської однозначно більш ранні, ніж молитви з Кирилівської церкви.

Спостереження над висотою розташування графіті Мартина в Софії Ки-
ївській та Кирилівській церкві – в середньому на рівні 150-160 см від горизонталі
стародавньої підлоги – дозволяє встановити, що всі вони виконані дорослою лю-
диною. А специфіка зм’якшення слів – ðàáþ, ð#áþ або ðàá#, ñâî~ìþ або
ñâîåìþ, ïîìèëþ – не залишає сумнівів у тому, що їхнім автором була одна й та
сама людина, тобто, Мартин Семьюнович. С. Висоцький вважав цю особливість
зм’якшення слів проявом діалектних рис київського говору. Однак звертання до
матеріалів київської епіграфіки, зокрема, до майже семи тисяч досліджених Вя-
чеславом Корнієнком написів Софії Київської, не підтверджує цю тезу, оскільки
таке специфічне зм’якшення слів притаманне лише для записів Мартина Семью-
новича та ще одного автора, який залишив графіті у вівтарі Михайлівського при-
діла. Тому слід визнати, що на сьогодні ми не володіємо фактами, які дозволяють
однозначно з’ясувати причини такого специфічного написання слів Мартином.

Впевненіше можемо встановити соціальний статус Мартина Семьюно-
вича. С. Висоцький припускав, що він входив до кліру Кирилівської церкви, чим
і пояснюється виконання записів у вівтарній частині храму, куди не мали доступу
миряни. Виявлене в дияконику Софії Київської графіті вказує, що своє служіння
Господу Мартин розпочав трохи раніше саме в митрополичому Софійському со-
борі. У зв’язку з цим виникає питання, чи немає в нашому розпорядженні даних,
що дозволяють визначити, ким була ця людина.

Для одержання відповіді звернемося до матеріалів софійської епіграфіки,
зокрема, до графіті № 25 про купівлю княгинею Всеволожою Боянової землі, де
серед послухів згадується особа на ім’я Семьюн – Ñüìúþíú. С. Висоцький вва-
жав, що ця людина була духівником київського князя Ростислава Мстиславича
[Высоцкий 1966, с. 60-71, табл. XXVII, XXVIII], який згадується в літописній
статті 1168 р. [ПСРЛ 2, стлб. 529, 531]. Однак А. Нікітін [Никитин 2001, 15.php],
провівши ретельний аналіз тексту графіті № 25 і виявивши, що послухи в записі
згадуються в певній ієрархічній послідовності, припустив, що піп Сємьюн є
одним із кліриків Софійського монастиря. При цьому дослідник спирався на
спостереження Б. Рибакова, яким було запропоновано інше датування напису №
25: не другою половиною ХІІ ст., а між 1086-1107 рр. Княгиня Всеволожа, яка
згадується в записі, ототожнена Б. Рибаковим не з удовою Всеволода Ольговича,
а з удовою Всеволода Ярославовича, яка померла 7 жовтня 1111 р. [Рыбаков 1972,
с. 415-416, с. 416-417]. Зважаючи на ці дані, піп Семьюн, чиє ім’я згадується
серед послухів, був введений до кліру Софійського собору в кінці ХІ або на са-
мому початку ХІІ ст.

У зв’язку з запропонованим А. Нікітіним ототожненням Семьюна та
зв’язком останнього з кліром Софії Київської доцільно уважніше проаналізувати
текст напису № 53 у вівтарній частині приділа свв. апостолів Петра й Павла:
ìhñ#ö# àóãqñòà âú ÊÅ ïðåñòàâèñ# ðàáà Áîæè# Àíà ïúïàäè# Ñüìâþí#
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[Корнієнко 2010а, с. 26-27, табл. ХХХІХ]. На підставі палеографічних ознак
запис датується в межах середини ХІІ – кінця ХІІІ ст. Враховуючи змістовний
аналіз тексту запису, часом його вірогідного виконання є середина ХІІ ст.

Зважаючи на те, що в більшості пам’ятних графіті, як правило, згадува-
лися події, тісно пов’язані з храмом, у якому вони виконані, а також взявши до
уваги виправлення Б. Рибакова щодо датування запису № 25 та інтерпретацію
його тексту А. Нікітіним, маємо всі підстави припустити, що згадувана в графіті
№ 53 померла в середині ХІІ ст. попадя Анна була дружиною вищезгаданого
попа Семьюна [Корнієнко 2010а, с. 220]. І саме в цій родині десь у першому або
на початку другого десятиліття ХІІ ст. народився син Мартин, який, подібно ба-
гатьом попівським дітям, навчався, а потім, імовірно, працював у книгописній
майстерні тієї церкви (на це вказує чіткий почерк Мартина), де служив його
батько – у Святій Софії. Ця практика була звичайною для ХІІ – ХІІІ ст. [див., напр.:
Столярова, Каштанов 2010, с. 279]. Оскільки його батько належав до кліру Со-
фійського собору, цей факт пояснює початок служіння Мартина, як свідчать на-
дписи-графіті, саме в Софії Київській, найімовірніше в 20-30-ті рр. ХІІ ст. Потім,
після зведення Кирилівської церкви, Мартин Семьюнович, швидше за все у се-
редині 40-х рр. ХІІ ст., був переведений на нове місце служіння, про що свідчать
його молитви-графіті в дияконику церкви святого Кирила.

Прикметне, що саме в цих хронологічних межах – 1139-1146 рр. – до-
слідниця І. Марголіна визначає заснування та будівництво київської Кирилівської
церкви [Марголіна 2001, с. 48-59; Марголіна, Ульяновський 2005, с. 37-68]. Від-
повідно до палеографічного датування та спостереження за формою прорізів
складових обох написів (№ 381 та № 382), виконаних по сухому тиньку, до кінця
40-х – початку 50-х рр. ХІІ ст. Кирилівська церква була не тільки побудована,
але й розписана. Таким чином, новітні епіграфічні дослідження Софійського та
Кирилівського храмів не тільки підтвердили запропоновану І. Марголіною
ранню дату заснування Кирилівської церкви, її побудови й виконання розписів
протягом 1139-1146 рр., тобто, періоду князювання Всеволода Ольговича, який,
поза сумнівом, був засновником храму й замовником розписів, але й дозволили
одержати деякі нові дані про соціальне походження одного з перших служителів
Кирилівської церкви – Мартина Семьюновича.

ІІ.1.2. Пам’ятні написи

З-поміж виконуваних на стінах храмів XI – XV ст. пам’ятних написів на
підставі вживаних формул можемо виділити дві великі групи.

Виконаний за першою формулою запис мав на меті засвідчити особисте
виконання графіті автором, підтвердити його присутність у храмі, чим сприяти
здійсненню висловлених тут молитовних сподівань. На це вказують вільне по-
єднання таких написів й текстів молитви, які ми розглянули вище. Структура та-
кого тексту передбачає словосполучення, що складається з імені автора та
дієслова ïüñàòè. Втім, ця формула володіє відкритою структурою, що здатна
скорочуватись шляхом усічення дієслова або розширюватись за рахунок приєд-
нання інших складових.

Розширений за рахунок додавання уточнюючої частки ñå варіант фор-
мули представлений написом Петра (№ 190а).
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Її класичний варіант представлений пам’ятними написами Івана (№ 2168),
Купяти (№ 2262), Лазаря (№ 2208), Матвія (№ 17), Михайла (№ 2786), Ставра
Городятинича (№ 18) та невідомого автора (№ 2394), чиє ім’я не збереглось внас-
лідок пошкодження тиньку.

Скорочений варіант традиційної пам’ятної формули передбачав вико-
нання лише свого особового імені, без дієслова-прохання. З-поміж написів до-
сліджуваного архітектурного об’єму він представлений „автографами” Анни
(№ 2164 та № 2187), Бляти (№ 2248), Василя (№ 2183), Георгія (№ 2712), Івана
(№ 2265), Іни (№ 2278), Ніколи (№ 2383), Микити (№ 2220), Сави (№ 2766), Свя-
тослава (№ 2606), Симеона (№ 2715).

Зазвияай автори вказували свої християнські (календарні) імена, однак в
двох випадках зустрічаються язичницькі – Купята та Блята. Це доволі типові
форми давньоруських імен на -#òà, наприклад, Мірята, Гостята, Местята, Пу-
тята, Малята, Сенята тощо [див.: Зализняк 1995, с. 694]. Антропонім Êqï#òà
зустрічається вперше, що свідчить про його доволі рідкісний характер. Сказане
стосується і другого імені Áë#òà. Втім, цей антропонім відомий нам за написом
на пірофілітовому пряслиці, виявленому в 1989 р. на Південному посаді Вишго-
рода в шарі ХІ – ХІІ ст. [Зоценко 1991, с. 108]. Тобто, за часом воно синхронне
графіті на фресці з Софії Київської, що також датується в межах ХІ – ХІІ ст.

У північно-східному куті передвівтарного компартимента знаходяться
два пам’ятні написи, виконані за розширеною формулою, які не лише засвідчу-
ють особисте виконання графіті, а й мету перебування в храмі автора.

Перший напис, № 59, засвідчив, що графіті видряпане Ніколою, яки
робив це зі зверненою до Господа молитвою з проханнями позбавити автора його
численних гріхів: ñå àzú ãðåøüíû³ Íèêîëà íàïñàõú ìúë#ñ# Ãîñïîäó è Áîãó
ñâîåìó äà èzáàâèòü ì# áåmèñëüíûõú ãðhõú ìîèõú.

Другий напис (№ 173), частково пошкоджений, його автор не зазначив
свого імені. Проте вказав, що він виконав графіті, молячись до Господа (ця час-
тина тексту не збереглась, вона відновлена за контекстом) та до Пречистої Діви
Марії: ñå àzú ãðhøüíû íàïèñàõú ìîë#ñ# êú … è êú Ïðå÷èñòîè.

До подібних графіті тяжіє грекомовний напис невідомого автора (№
2257), який вказав мету свого перебування в храмі: Douloj keriakÒj eucoumhn:
‘раб Господній молився’.

Отже, спостереження над епіграфічним матеріалом доводить правиль-
ність висловленого нами раніше твердження, що подібні тексти мають на меті
підкреслити факт перебування автора у храмі, підтвердити його присутність та
особисте виконання графіті задля отримання надії на звершення висловлених
молитовних сподівань [Корнієнко 2010, с. 362].

З-поміж пам’ятних графіті окрему групу становлять ті, в тексті яки міс-
титься два та більше імен в називному відмінку. Якщо в першому випадку можна
припустити, що перед нами скорочена традиційна формула, в якій зазначене по-
двійне ім’я автора, то вказівка більшої кількості імен не залишає можливості для
подібної інтерпретації.

В написах зустрічаються імена Гнат та Михайло (№ 197), Іоанн та Мелі-
тон (№ 2576), Павло та Іван (№ 2716), Павло, Іоанн та ще один Іоанн (№ 2471).
Найвірогідніше співвіднести такі графіті з зазначенням імен для церковного по-

Розділ ІІ. Коментарі та дослідження графіті північної сторони приділа святих Іоакима та Анни
__________________________________________________________________________________

575



минання. Схожі списки імен зустрічаються в новгородських берестяних грамо-
тах, вони розглядаються як церковні поминання [див.: Зализняк 1995, с. 380-381].
Пропоновану нами інтерпретацію згаданих вище написів підтверджує факт, що
подібні графіті, які складались лише з кількох імен в називному відмінку, вико-
нувались на стінах Софії в пізніший час, у XVI – XVII ст. Це написи, в яких зга-
дуються Васько та Онисим (№ 2296), Семен, Каріон та Ісак (№ 2340), Іван,
Симон, Федір, Іосаф, Яків, Дем’ян, Ілля, Омелян та Юрій (№ 2719).

Відтак, графіті XI – XV ст., в яких вказано кілька імен в називному від-
мінку, найвірогідніше тлумачити як одну з форм пам’ятних написів, метою яких
є поминання зазначених в них осіб. Такі графіті зберігаються і в пізніший час.

Окремо слід розглянути текст графіті № 192 кінця ХІ – третьої чверті
ХІІ ст., який складається з п’яти імен: Ïåòðèmå, Ìèêóëèíèmå, Ïîëèmå,
Áðú÷èòîìèmå, Ïåòðhè. Якщо два перші та останні можна розглядати як ви-
дозмінені християнські імена, то третє та четверте виглядаються явно як нека-
лендарні. Тобто, на перший погляд, в цьому випадку немає можливості
розглядати запис як поминальний, адже навряд чи припустимим було поминання
людей за язичницькими, а не християнськими іменами.

Однак подібний випадок зустрічається в новгородській берестяній гра-
моті № 503 другої чверті ХІІ ст. [Арциховский, Янин 1978, с. 99-100]. Її автор
Ізосіма (вочевидь, монах, адже таке ім’я зустрічалось переважно серед монахів)
молить Господа за п’ять осіб, серед яких зустрічаються як християнські імена –
Марія, Олісава, Домьніка, так і нехристиянські імена – Сділа, Граврій (втім, пуб-
лікатори припускають, що це ім’я може бути видозміненим християнським).

Тобто, припущення про неможливість тлумачення поминального харак-
теру графіті № 192 не підтверджується, адже відомі випадки, коли до такого
списку включались як календарні, так і некалендарні імена. Не виключено, що
в грамоті та графіті відобразились явища, коли християнським (хрестильним)
антропонімом вважалось не лише ім’я святого, а будь-яке інше ім’я, яке носить
охрещена людина. Подібні випадки зафіксовані як в західноєвропейській антро-
понімії [Филиппов 2007], так і в давньоруській, яскравим приклад – вихідний
запис 1047 р. попа Упиря Лихого [Столярова 2000, с. 11]. Відтак маємо всі під-
стави припустити, що в перші століття християнства на Русі некалендарні імена
в окремих випадках могли розглядатись як рівноцінні християнським.

В двох випадках розширення традиційної формули пам’ятного напису
призвели до певної видозміни її змісту.

Зокрема, у виконаному глаголицею написі № 2773 невідомий автор за-
свідчив, що він особисто виконав початок абетки: Ãîñïîä³ ï³ñàëú à á. Втім не
виключена інтерпретація тексту як своєрідної молитви, переданої за допомогою
початкових літер абетки. Адже, якщо співвіднести дві ці літери із початком
«Абеткової молитви» Х ст., широко відомому на Русі [Словарь книжников 1987,
с. 32-34], вийде молитовне звернення: Ãîñïîä³ ï³ñàëú: Àçú – ñèìü ñëîâîìú ìîëþ
ñÿ Áîãó: Áîæå âñåÿ òâàðè çèæèòåëþ [цит. за: Русская азбука 1998, с. 154].
Тобто, за змістом така молитва нагадує згадану вище молитву Ніколи (№ 59).

В іншому випадку, в записі № 2169, автор засвідчив, що графіті виконав
Фома, який навчався грамоті, причому Фому в написі названо євнухом: ãðàìîòå
îáq÷ààñè# Fîìà åâúíqõú jàëú òî. Незважаючи на часті випадки застосу-
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вання у формулах елементів самоприниження (іменників ãðhøüíèêú, òàòü,
прикметників ãðhøüíú, íåäîñòîèíú), малоймовірним є вживання в цьому зна-
ченні іменника åâúíqõú. Більш вірогідно, що напис виконаний не Фомою, а
іншою особою. Зважаючи на те, що поруч знаходиться малюнок собаки (№ 2165),
логічно припустити, що ця людина прагнула засвідчити: малюнок виконаний
Фомою. Відтак, невідомий автор підкреслив, що, навчаючись грамоті, Фома за-
мість того, аби більш ретельно вправлятись у письмі та читанні, малює на стінах
собору зображення тварин. Складові графіті закреслені кількома горизонталь-
ними лініями, хоча встановити, ким це було зроблено, ми не можемо. Відповідно
до запропонованого нами тлумачення, літери міг закреслити сам Фома або ж
третя особа, яка вважала за неприпустиме існування подібного графіті на стіні
храму. У зв’язку з цим не виключене припущення, що ця людина була церковним
цензором, в обов’язки якого входило відслідковувати написи нерелігійного (світ-
ського, побутового) змісту та знищувати їх [Рибаков 1947, с. 55-56].

Втім, від такого припущення маємо відмовитись. Справа в тому, що про-
ведене нами комплексне вивчення змістовної компоненти закреслених написів
та малюнків із Софії Київської та церкви Спаса на Берестовім дозволило вста-
новити, що вона, за невеликими винятком, мало чим відрізняється від оточую-
чого епіграфічного матеріалу. Тому наразі неможливо встановити, якими
критеріями керувались особи, що закреслювали один напис і залишали недотор-
каним поруч такий самий. Вочевидь, ці критерії визначались не чіткими устале-
ними приписами, а індивідуальним неприйняття певного конкретного тексту
конкретною людиною. Відтак, мусимо констатувати, що комплексні епіграфічні
дослідження примушують поставити під сумнів існування спеціальної інституції
церковних цензорів, в обов’язки якої входило відслідковувати та знищувати на-
писи нерелігійного змісту [Корнієнко 2011б]. 

Неподалік від напису про Фому знаходиться інший (№ 2176), складові
якого були ретельно затерті, через що можемо відчитати тільки початок напису
як словосполучення ìhñ#öà àóãóñòà та закінчення як ім’я Àôàíàñèè. Нажаль,
повний текст реконструювати не вдається, тож ми не можемо робити припу-
щення щодо причин знищення графіті. Однак впевнено можемо встановити, що
напис складений за іншою поширеною формулою пам’ятних написів ХІ – XV ст.,
автори яких мали на меті повідомити про смерть людини, початок чи завершення
якоїсь справи, про ту чи іншу подію тощо. Структура такої формули передбачала
дві змістовні компоненти: фразу-введення „ìhñ#öà … âú … äüíü” та фразу-
повідомлення. Ця формула відзначається значним ступенем варіативності, вона
здатна розширюватись за рахунок приєднання додаткових елементів, скорочува-
тись шляхом опускання основних. На нашу думку, причиною, яка спонукала ав-
торів виконувати подібні записи на стіні храму, було прагнення сакралізувати ту
чи іншу подію, внести її до календаря священної історії. Не зайвим буде наголо-
сити, що записи про ці події носили актуальний характер, були злободенними.
Тобто, вони не виконувались „заднім числом”, хронологічна відстань між датою
графіті події та часом його виконання не перевищувала кількох днів.

В досліджуваному архітектурному об’ємі виявлено доволі багато написів,
складених за цією формулою і саме вони є об’єктом нашого подальшого роз-
гляду. Розпочнемо з тих, в яких повідомляється про смерть людини.
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За класичною формулою, що передбачала з’єднання слова введення та
повідомлення фразою-зв’язкою ïðåñòàâèñ# ðàáú Áîæèè, складено два написи.
Один з них, № 2945, сповіщає про смерть Георгія: ìhñ#öà ìàèà âú … äåíü
ïðåñòàâèñ# ðàáú Áîæèè Ãåîðãèè. Через значні пошкодження поверхні фрес-
кового тиньку ми не можемо встановити день його смерті. В іншому (№ 2659),
який повідомляє про смерть Дем’яна, також не збереглась дата: ìhñ#ö# ìàðòà
… ïðåñòàâ³ñ# ðàáú Áîæèè Äàìèàíú.

Ще кілька графіті збереглись частково, але більш вірогідно, що вони були
складені за традиційною структурою формули пам’ятного напису. До цієї групи
можемо віднести записи про смерть Георгія (№ 2931), в якому збереглось лише
ім’я (Ãåîðã³) та зазначення дня (²Â äüíü), а також Володимира (№ 151), від тек-
сту якого залишились початок фрази-введення (ìhñ#öà ìàè#) та ім’я
(Âîëîäèìèðú). Останнє графіті може бути інтерпретоване як повідомлення про
смерть Володимира Мономаха, тому детальніше розглядатиметься нижче. Мож-
ливо в розташованому на цій же фресці написі № 2393 повідомлялось про смерть
Володимира, адже фраза-введення практично тотожна: ìhñ#öà ìà³à âú.

З-поміж графіті північної частини приділу маємо один виконаний, ймо-
вірно, за традиційною формулою напис (№ 2930), який повідомляє про смерть
людини чиє ім’я не збереглось через пошкодження тиньку. Залишився тільки по-
чаток тексту: ìhñ#öà ãåíâàð# âú ÊÀ ïðåñòàâèñ#.

Розширення структури традиційної формули пам’ятного напису доволі
часто передбачало уточнене датування, насамперед, щодо дня смерті людини.
Зокрема, автори могли вказувати, на день пам’яті якого святого припала смерть
людини, день тижня. Зокрема, в записі по смерть Всеволода (№ 2756) було уточ-
нено, що князь помер вдень 13 квітня у середу. Таке датування дозволило ото-
тожнити згадувану в тексті людину із князем Всеволодом Ярославичем, що ми
детальніше розглянемо нижче.

За збереженими фрагментами напису № 2662 – числу дати „16” (S²) та
дієслова ïðhñòàâèñ# – можемо зробити висновок, що в цьому тексті також йш-
лося про смерть якоїсь особи. Однак ми не маємо можливості встановити сут-
ність уточнень, внесених фрази-повідомлення, адже, як показує аналіз
пошкодженої частини, розширена була саме вона.

Ще однією формою розширеного датування є вказівка року, однак в со-
фійській епіграфіці це притаманне пам’ятним написам, які сповіщають про якусь
подію. З-поміж розглядуваних в цьому томі пам’ятних написів найвідомішими
є графіті № 3 та № 8, виявлені на фресці з образом св. Пантелеймона. Причому
перше містить найточніше датування: рік, день з вказівкою пам’яті вшанованого
святого та час доби.

В тексті невідомий автор сповіщає наступне: Âú ëhòî ½ÔK ìàðòà âú
Ã ðîzúãðúìåëî âú F ÷àñú äüíå áh æå âú òú äüíü ñâ#òîãî ìó÷åíèêà
Åóòðîïèà. Незвичність цього повідомлення спричинила до появи різних версій
тлумачення змісту та мети виконання цього графіті.

Зокрема, Б. Рибаков [Рыбаков 1964, с. 13-14], який запропонував інше
прочитання тексту, вважав, що напис складається з двох частин, однак виконаний
одним автором. В першій частині повідомляється, що 3 березня 6560 (1052 р.)
„что-то было разгорожено”, а в другій, виконаній 19 березня того ж року, той же
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автор приписав, що хтось або щось „взят от святого мученика”. Дослідник вва-
жав, що напис є частиною соборної хроніки, повністю відомої лише вузькому
колу сучасників. В графіті ж мова могла йти про церковні чи монастирські при-
будови або перебудови, виконані заради того, аби якійсь предмет чоловічого роду
чи чоловік був взятий від „святого мученика”; під останнім міг розумітися храм,
домовина, мощі, монастир. Втім, через значну плутанину як з прочитанням на-
пису, так і з його тлумаченням, версія Б. Рибакова не набула поширення. Сучасні
дослідження дозволили встановити, що більш коректним є пропоноване С. Ви-
соцьким прочитання напису, про що мова йшла у першому розділі книги.

С. Висоцький [Высоцкий 1966, с. 17] спочатку припускав, що автор гра-
фіті зафіксував подію, в якій повідомлялось якійсь погром або розорення. Однак
В. Німчук в своїй рецензії на книгу С. Висоцького справедливо заперечив, вка-
завши, що літопис „під 1052 р. не наводить жодних значних історичних подій
(розгромів), але грім на початку березня (…) – явище нечасте”, тому мотивацій-
ним чинником, що спонукав автора до виконання напису, була саме незвичність
цього явища [Німчук 1967, с. 88]. Окрім того, дослідник уточнив, що гроза від-
булась не на день пам’яті одного з 40-мучеників св. Євтропія, адже не було му-
ченика з сорока із таким ім’ям, а на день пам’яті св. мч. Євторпія [Німчук 1967,
с. 88]. Св. Євтропій прийняв мученицьку смерть у 308 р. зі св. Клеоніком та Ва-
силіском [Жития 7, с. 65-78]. Житіє цього святого було відомим на теренах Дав-
ньої Русі [див., напр.: Лосева 2001, с. 283].

С. Висоцький [Высоцкий 1976, с. 216] прийняв пропоновану поправку
та зв’язав згадку дня пам’яті святого із його житієм, добре відомим авторові гра-
фіті. Адже „Житіє св. Євтропія” змальовує епізод, в якому присутній грім: коли
правитель Амасії Аскліпіодот звелів святим Євтропію, Клеоніку та Василіску
принести жертву язичеським богам, вони звернулись з молитвою до Господа,
після чого загримів грім та заколивалась земля, так що переляканий Аскліпіодот
вибіг з храму [Жития 7, с. 74].

Однак, на думку С. Висоцького, автора спонукав до виконання графіті
не стільки епізод з раннім громом, скільки зв’язок цієї події із практикою віщу-
вання, викладеною в поширених у Візантії і відомих на Русі віщувальних книгах
„Грімниках”. За такою практикою в залежності від місяця, дня та часу, коли гри-
мів грім, робились різноманітні пророкування, серед яких важливе місце відво-
дилося питанням про смерть правителів. На думку С. Висоцького, автор запису
сприйняв ранній грім як свідчення про скору смерть Ярослава Мудрого, пові-
домлення про яку знаходиться поруч [Высоцкий 1976, с. 216-217; Висоцький
1974, с. 5; 1998, с. 35].

На нашу думку, пропонована інтерпретація напису цілком вірогідна,
однак, зважаючи на актуальний характер таких записів, метою її виконання слід
назвати віщування-пересторогу для князя Ярослава Володимировича або котро-
гось із представників його родини. Адже, у відповідності з практикою віщування,
березневий грім 1052 р. міг сповіщати про подію, яка мала б статися незабаром
або, принаймні, цього року. На зв’язок з родиною правлячого князя вказує роз-
ташування графіті на фресці з образом св. цілителя Пантелеймона, особливо ша-
нованого святого в родині Ярослава, що буде розглянуто нами нижче. Відтак,
немає причинно-наслідкового зв’язку між графіті № 3 та № 8. Тим більше, що в

Розділ ІІ. Коментарі та дослідження графіті північної сторони приділа святих Іоакима та Анни
__________________________________________________________________________________

579



останньому повідомляється не про смерть Ярослава Володимировича 20 лютого
6562 (1054) р., а про його поховання у Софійському соборі. Детальніше це гра-
фіті, як і запис про внесення плати (руги) на поминання душі Святослава Ярос-
лавича (№ 9), розглядатимуться нижче.

В іншому пам’ятному написі, № 2607, повідомляється про відвідання не-
відомим автором 13 вересня Аврама: ìhñ#ö# ñåíò#áð# âú Ã² äüíü âïîåõà
êú Àâðàìèþ … à íå ïî #ãî. Однак через пошкодження середньої частини напису
ми не можемо встановити зміст цих відвідин, відтак, визначити ймовірні при-
чини та мету виконання графіті не виявляється за можливе.

Ще кілька написів збереглись частково, тому ми не маємо змоги встано-
вити, про що повідомляли їхні тексти – смерть людини чи подію. Так, в № 2926,
залишилась лише фраза, що уточнювала дату, зазначаючи день пам’яті святого:
âú äüíü íà ïàì#òü. Від напису № 2204 залишилась лише дата 29 березня (ÊF
ìàðòà), від № 2325 – вказівка місяця (ìhñ#öà îêòî$ìáúð#), від № 2346 – лише
перше слово (ìhñ#öà). Один напис (№ 2255) залишився незавершеним, було
прокреслене лише слово ìåñ#öà.

Втім, в одному випадку ми можемо впевнено визначити свідомо скоро-
чений автором запису текст (№ 2973), який опустив сутність події, вказавши
лише її дату: ìhñ#öà ñåïòåáðà âú À² äüíü. Можливість подібного скорочення
традиційної формули обумовлена актуальним характером графіті, їх тісним зв’яз-
ком з сучасними їм історичними обставинами, що інспірували їх появу. Сучас-
никам ця подія була доволі добре відома, що не потребувало додаткового
уточнення змісту події. Власне цією обставиною пояснюється значна кількість
записів, які в тексті містять лише вказівку року. В межах досліджуваного архі-
тектурного об’єму виявлено кілька таких написів, що мали подібну структуру.

В цьому контексті слід згадати ще чотири незавершених графіті, які, як
можемо виснувати з виконаних складових, мали містити зазначення року. Це на-
писи № 2615 та № 2339, в тексті яких зазначене словосполучення: âú ëhòî, та
№ 2403, що складається лише з прийменника âú. Дещо осторонь від цієї групи
стоїть графіті № 2595, в якому прийменник замінений дієсловом: áh ëhòî.

Ще один напис (№ 2414) сильно пошкоджений, проте він також  містив
вказівку року виконання. Від його тексту залишився прийменник âú та дві се-
редні цифри дати Ô (500) Ï (80). Зважаючи на наявні дані, графіті було виконане
в проміжок часу від 6580 (1072) до 6589 (1081) р. Нажаль, відсутність позначення
одиниць перешкоджає встановленню точного року, тому ми не можемо зв’язати
вказаний в тексті рік із певною історичною подією.

Натомість у двох ранніх датованих графіті збереглись всі складові запису
року, тому ми можемо визначити події, що інспірували їх виконання. Наголо-
симо, що обидва написи входять до групи ранніх датованих графіті, які свідчать
про будівництво Софійського собору у другому десятилітті ХІ ст. [докл. див.:
Никитенко, Корниенко, 2009; 2010; Нікітенко, Корнієнко 2007; 2008а; 2009; Час
заснування 2010, с. 11].

У виконаному голкою написі № 2202 зазначений 6527 (1019) р. (SÔÊZ),
його поява пов’язується нами з вокняжінням Ярослава Володимировича в Києві,
після перемоги над Святополком. Його історичний контекст ми розглянемо пізніше.

Наразі ж детальніше слід зупинитись на тексті графіті № 2126, що міс-
тить літери ½åÔåËå½å і розглядається нами як зазначення 6536 (1028) р., до
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кожної цифри якого додано закінчення –å. Отже, який історичний контекст появи
напису у 1028 р.?*

Відповідь на це питання слід шукати в аналізі особливостей розташу-
вання даного напису.

Графіті виконане на фресці з зображенням св. Сави Освяченого, заснов-
ника та ігумена лаври поблизу Єрусалима, що носить його ім’я. Звертає на себе
увагу те, що графіті написане  трохи нижче коліна, що не є випадковим. З давніх
часів коліна розглядалися як місце зосередження фізичної і духовної сили, як
символ влади і соціального авторитету. Саме з цими уявленнями пов’язані ви-
словлювання „схилити коліно” – поза смиріння, покірності богам, підвладності
комусь; „торкнутися коліна” – просити захисту і покровительства. Слово „ко-
ліно” у численних мовах означає також „народження”, „родина”, „рід”. У хрис-
тиянському мистецтві з цими уявленнями пов’язані такі сюжети як „Лоно
Авраамове”, „Отецтво” і деякі Богородичні композиції. У численних зображен-
нях тронної Богоматері Марія кладе руку на коліно Немовляти. Це жест мольби,
з яким Богоматір звертається до свого божественного Сина, заступаючись за рід
людський. Цей жест  також підкреслює божественне походження, силу і владу
Ісуса [Гукова 2005, р. 229-230].

Розташування графіті в „аристократичному” компартименті собору та
написання його біля коліна святого дозволяє припустити, що воно акцентує якусь
спорідненість, знатність, святість роду, тобто 1028 року сталася якась подія,
пов’язана з родиною київського князя. Можна згадати, що в найближчі дні після
12 листопада 1028 р. помер Константин VІІІ [Пселл 1978, с. 21, 268], рідний брат
княгині Анни, останній чоловік знаменитого Македонського дому, з яким порід-
нилися Рюриковичі через династичний шлюб Володимира й Анни, укладений
наприкінці Х ст. Цей шлюб мав для Русі особливе значення, оскільки започат-
кував собою її хрещення. Недарма  про нього розповідають світські фрески схо-
дових веж Софії Київської, на яких є зображення обох братів Анни – Василія ІІ
і Константина VІІІ [Никитенко 1999, с. 77-122].

Якраз над фресковим зображенням св. Сави, на протилежних схилах
арки, намальовані погруддя свв. мучеників Кирика та Улити – календарних свя-
тих Володимира, який помер 15 липня, на день їхньої пам’яті [Никитенко 1999,
с. 171-172]. Отже, в такому розміщенні графіті можна вбачати його зв’язок з кня-
жим подружжям Володимира й Анни, а також з родоводом останньої, яким, без-
перечно, пишалися і за часів Ярослава, котрий не випадково назвав своїх
старших дітей на їхню честь – Володимиром і Анною.

Важливо, що св. Сава Освячений здавна шанується як автор Єрусалим-
ського уставу, великий молитовник, який трудився над складанням чину всенощ-
ного пильнування (агрипнії), якому відводилося особливе місце в поминанні
померлих. Сенс таких відправ – незупинна молитва, що не переривається ані на
мить задля дарування померлим милості Божої і Царства Небесного. Агрипнії
були основною відмінністю Єрусалимського уставу від прийнятого дещо згодом
на Русі Студійського [Всенощное 2009, с. 668-680]. Отже, крім поминання в дні
загальних панахид і щоденного – за  літургією (в ектенії за померлих), членів
княжої родини та близьких їм осіб вочевидь поминали під час агрипній.
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Але був ще один  привід написати „поминальну” щодо Константина VІІІ
дату на зображенні св. Сави. Пам’ять цього святого відзначалася 5 грудня, а
згідно з церковними канонами панахида за померлими відправлялася в 3-й, 9-й,
20-й і 40-й день після смерті [Последование 1876], тож напис на фресці, радше
за все, було зроблено 5 грудня 1028 р., на 20-й день після смерті Константина
VІІІ, що співпав з днем пам’яті св. Сави. На перший погляд така швидка поін-
формованість автора – через двадцять днів по смерті імператора –  виглядає ма-
лоймовірною. Однак в нашому розпорядженні наявні дані, що від
Константинополя до Києва цілком можливо було дістатись і за половину цього
строку. Зокрема, в Києво-Печерському Патерику повідомляється, що майстри-
будівельники Успенського собору прибули до Києва на десятий день після виїзду
з Константинополя [Патерик 2001, с. 16].

Якщо взяти до уваги той факт, що на стінах Софії знайдено чимало гра-
фіті з записами про представлення того чи іншого князя, можна виснувати, що
автор графіті „заніс” 1028 рік у „синодик” Рюриковичів на стінах „митрополії
руської” для вічного поминання близького родича князя Володимира Святосла-
вича. Цікаво, що на східній лопатці цього ж стовпа виконано графіті про похо-
вання в Софії Ярослава Мудрого (№ 8), на сусідніх стовпах – написи про
внесення плати на помин душі Святослава Ярославича (№ 9) та про встанов-
лення в соборі 14 квітня, у великий четвер, раки Всеволода Ярославича (№ 4
[див. Корнієнко 2011, с. 101-103, табл. CLXI]). Тож немає сумнівів у актуальному
характері всіх цих поминальних графіті, що своєю чергою дозволяє з певністю
говорити про виникнення розглядуваного напису на фресці св. Сави саме в 1028 р.
для вічного поминання близького родича князя Володимира Святославича.

Загалом слід зазначити, що в північній частині приділа свв. Іоакима та
Анни нами виявлено цілий цикл графіті, в яких згадуються представники родини
одного з ктиторів Святої Софії Ярослава Володимировича. Розглянемо ці написи
нижче у хронологічній послідовності.

Ярослав Володимирович. Графіті № 8 та № 2202. Обидва графіті ви-
конані на фресці з образом св. Пантелеймона у правій частині фрески недалеко
одне від одного.

Місце для розташування записів, на нашу думку, обране невипадково.
Св. Пантелеймон відігравав особливу роль в житті Володимира Святославича і
Ярослава Мудрого – ктиторів Софії Київської, представлених на княжому по-
ртреті якраз над цією фрескою.

Мощі цього святого були покладені під час закладання храму під престол
Софійського собору, ковчежець від них було виявлено М. Каргером у 1940 р. на
місці давнього престолу [докладніше див.: Верещагіна 2003, с. 59; Верещагина
2010, с. 32-33]. Нажаль, наразі місцезнаходження мощаниці невідоме.

Незабаром після завершення будівництва Софії Київської, у 1018-1019 рр.,
в східній частині північної внутрішньої галереї було влаштовано усипальню
Ярослава. Якраз над його гробницею було виконано фресковий образ св. Панте-
леймона. Достеменно встановлено, що це поясне зображення святого є вторин-
ним, бо воно виникло на місці зчищеного первинного сюжету, причому невдовзі
після написання останнього [Коренюк 1996, c. 19]. Введення образу св. Панте-
леймона в розпис Ярославової усипальні пояснюється давньою літургійною
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практикою передсмертного і посмертного єлейосвячення людини та її останків,
згідно прийнятого на Русі візантійського Студійсько-Олексіївський уставу, за
яким гробниця ктитора мусить бути встановлена в притворі св. Пантелеймона,
де мають правитися панахиди за померлим [докладніше див.: Никитенко 1999,
с. 169-170, 233-239; Никитенко 2007, с. 265-272].

Окрім того, цілком вірогідно, що Ярослав, названий хрестильним іменем
Георгій, міг отримати молитовне ім’я Пантелеймон [докладніше див.: Нікітенко,
Корнієнко 2010, с. 97]. Ми не можемо погодитися з твердженням С. Висоцького,
що св. Пантелеймон не мав жодного відношення до Ярослава Мудрого, патроном
якого був св. Георгій [Высоцкий 1966, с. 41]. Якраз навпаки, простежується ви-
разний зв’язок між св. Пантелеймоном та Ярославом Володимировичем: святий
цілитель був чи не найкращим патроном для князя, що з дитинства кульгав і, як
засвідчили антропологічна, медико-анатомічна та рентгенологічна експертизи
його останків, не відзначався міцним здоров’ям [Рохлин 1940]. Прикметне, що
ім’я Пантелеймон отримав онук Володимира Мономаха Ізяслав Мстиславич. Іс-
нують дані про особливе пошанування св. Пантелеймона бабцею Ізяслава Гідою
та його батьком, Мстиславом Володимировичем. Крім того, збереглася ціла низка
княжих печатей з зображенням св. Пантелеймона, що засвідчує факт хрещення
представників роду Ярослава на його честь [Литвина, Успенский 2006, с. 564].
Отже, простежується родова традиція іменування нащадків Ярослава на честь
св. Пантелеймона, тож не виключено, що ця традиція започаткована самим Ярос-
лавом (Пантелеймоном?) як засновником власної династії. Тому і не випадково
на фресці з зображенням св. Пантелеймона виконані обидва графіті.

Перше (№ 2202) складається лише з вказівки року – SÔÊZ. Зазначений
в ньому 6527 (1019) р., на наше переконання, був доволі знаковим для князя
Ярослава Володимировича, адже саме цього року він, після перемоги в міжусоб-
ній війні за владу на Русі, утвердився на київському престолі: "ðîñëàâú æå
ñhäå Êûåâh . îóòåðú ïîòà ñ äðóæèíîþ ñâîåþ . ïîêàçàâú ïîáhäó è òðóäú
âåëèêú [ПСРЛ 1, стлб. 146]. Форма написання літер графіті знаходить найближчі
аналогії серед літер новгородських берестяних грамот ХІ ст. Цілком вірогідно,
що напис виконаний новгородцем, одним з дружинників князя Ярослава.

Не даремно праворуч від цього запису було виконано графіті № 8, неві-
домий автор якого сповіщає про успіння Ярослава 20 лютого 1054 р.: Âú ½ÔKÂ
ìhñ#öà ôåâðàð# Ê @ñúïåíè~ öàð# íàøåãî âú âúñêðüñåíè~ âú íåähëþ
ìq÷åíèêà Fåwäîðà. Текст цього графіті доволі близькій до літописного запису:
"ðîñëàâó æå ïðèñïh êîíhöü æèòü" . è ïðåäàñòü . ä(ó)øþ ñâîþ . ì(h)ñ(#)öà
ôåâðàë# âü . ê . â ñóáîòó . à . íåä(åëè) . ïîñòà âü ñ(â#)ò(î)ãî Ôåäîðà .
ä(ü)íü [ПСРЛ 2, стлб. 150].

На перший погляд літописний текст та запис на стіні Софії містять супе-
речності, адже субота першого тижня Великого посту у 6562 р. припадала на 19
лютого, а не на 20-те, а день пам’яті святого Федора Тірона відзначається 17 лю-
того [Лосева 2001, с. 272], тобто,  для 1054 р. – у четвер. Втім, ці суперечності
знаходять логічне пояснення. Так, субота першого тижня Великого поста нази-
валась Федоровою, адже в її межі часто потрапляв день пам’яті св. Федора Ті-
рона. Суперечності між вказівками зазначеної в літописі суботи 19 лютого та в
графіті неділі 20 лютого дослідники пояснювали тим, що Ярослав помер в ніч з
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суботи на неділю (тобто, з 19-го на 20-те лютого), що й спричинило певну плу-
танину літописних даних [див., напр.: Грушевський 1992, с. 44, прим. 1; Рыбаков
1959, с. 248-249; Никитенко 2000, с. 32; Толочко 2002, с. 230; Назаренко 2001, с.
368, прим. 11; Войтович 2006, с. 270]. Таке пояснення наче усуває суперечності
в тексті графіті № 8, в якому @ñúïåíè~ öàð# віднесене до неділі 20 лютого 6562
р. Втім, сумніви щодо пропонованої інтерпретації напису з Софії Київської були
висловлені В. Зіборовим [Зиборов 1988] та С. Цибом [Цыб 2011, с. 81-83].

У першому розділі нами були проаналізовані всі різночитання тексту гра-
фіті № 8, в тому числі й корективи В. Зіборова, внаслідок чого була встановлена
недоречність пропонованого дослідником нового прочитання та тлумачення на-
пису. З цієї причини ми не аналізуємо тут інтерпретаційних підходів вченого,
оскільки вони детально розглянуті вище. Натомість міркування С. Циба, що тор-
каються тільки інтерпретаційної частини графіті № 8, потребують більш деталь-
ного аналізу висловлених аргументів.

С. Циб взагалі запропонував відкинути дані графіті щодо дати успіння
Ярослава, оскільки воно, на думку дослідника, повторює пізніші переробки лі-
тописних повідомлень, тобто, носить ретроспективний характер [Цыб 2011, с. 82].
На „відносно молодий вік графіті” вказують, як вважає С. Циб, присутні в тексті
слова âúñêðüñåíè~, яке не вживалось в ХІ – ХIV ст. для позначення дня тижня,
та öàðü, яке застосовувалось лише по відношенню до давно померлих князів,
що уславились на церковній ниві [Цыб 2011, с. 82-83]. При цьому до уваги чо-
мусь не було взято палеографічні особливості складових графіті, а сам текст був
розглянутий вельми поверхнево. Але і залучені С. Цибом аргументи не можуть
слугувати доказами на користь пізнішого часу виконання графіті.

Зокрема, В. Водов, проаналізувавши сорок шість випадків вживання про-
тягом ХІ – XV ст. титулу „цар” по відношенню до руських князів, дійшов ви-
сновку, що він не був офіційним титулом і застосовувався для прославлення з
використанням візантійських взірців красномовства, для підкреслення політич-
ного престижу померлого князя у зв’язку з його верховенством в церковних спра-
вах, а також з культом князя-святого [Водов 2002, с. 541-542]. З огляду на це не
можемо прийняти думку Б. Рибакова, який, реанімуючи версію М. Присьолкова,
на підставі даних графіті № 8 висловив тезу, що Ярослав, ставши єдиноправним
правителем після смерті Мстислава, у 1037 р. прийняв імператорський титул
[Рыбаков 1963, с. 63]. Аналіз наведених В. Водовим відомостей вказує, що титул
„цар” застосовувався по відношенню не „лише до давно померлих князів”, як те
стверджує С. Циб з посиланням на цю працю дослідника, а й по відношенню до
щойно померлих та живих князів. Тож застосування автором графіті слова öàðü
аж ніяк не свідчить про пізній час виконання напису.

Стосовно другого аргументу – вживання слова â$úñêðüñåíè~ замість очі-
куваного íåähë# для позначення дня тижня, то причини такого незвичного вжи-
вання зумовлені структурою самого епіграфічного повідомлення, яке містить
розширене датування: âú âúñêðüñåíè~ âú íåähëþ ìq÷åíèêà Fåwäîðà. В
цьому контексті застосування слова íåähë# (kuriak») для позначення недільного
дня призвело б до плутанини, адже нижче автор застосовує те саме слово íåähë#
(˜bdom£j) для позначення назви всього тижня. Розв’язати можливу суперечність
тексту авторові вдалося, застосувавши інший термін – âúñêðüñåíè~. І хоча у ві-
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домих нам в писемних пам’ятках для позначення дня тижня це слово не вжива-
ється, ті ж кириличні писемні пам’ятки дають приклади вживання іменника äüíü
з прикметником âúñêðhñüíú вже в ХІ ст. [див.: Словарь 1, с. 327]. Відтак, більш
вірогідним в цьому контексті виступає пропоноване А. Залізняком тлумачення
слова âúñêðüñåíè~ як раннього прикладу його застосування для позначення дня
тижня [Зализняк 2004, с. 269].

З огляду на зазначене вище, цілком логічним виглядає пояснення смерті
князя в ніч з суботи 19-го на неділю 20-те лютого, що й спричинило внутрішню
суперечливу вказівку літописного повідомлення (субота 19-те лютого замість не-
ділі 20-го) та відмінність від нього напису на фресці (неділя 20-те замість суботи
19-го). Втім, таке пояснення не єдино можливе.

На нашу думку, плутанину спричинили близькі в плані хронології дати
смерті Ярослава та його поховання: він помер, як про те повідомляє літопис, в
суботу 19 лютого, а похований був у Софійському соборі в неділю 20 лютого.
Схожу ситуацію можемо спостерігати у 1093 р., коли 13 квітня помер син Ярос-
лава Всеволод, похований у Софії Київській наступного дня 14 квітня. Про це,
зокрема, повідомляє в графіті № 4 дружинник князя Дмитро: Âú âåëèêûè
÷åòâåðãú ðàêà ïîëîæåíà áûñòú. Îòî Àíúäðå# ðqñúñêûè êúí#zú áëàãûè.
À Äìèòðú jàëú îòðî÷úêú åãî ìhñ#öà àïðèë# âú ²Ä. À áå ñåðåäå qìúðëú
ïî îáhäå [Корнієнко 2011, с. 101-103, табл. CLXI]. Пізніше, у 1147 р. на наступ-
ний день після смерті було поховано вбитого киянами князя Ігоря Ольговича
[Корнієнко 2010, с. 415-419]. Сумніви запропонованому нами тлумаченню тексту
графіті № 8 як запису про поховання Ярослава може викликати вживання його
автором слова @ñúïåíè~ (ko…mhsij), яке звично сприймається в значенні мирної
кончини, вічного сну. Проте таке значення слова не єдине, адже воно застосову-
ється також і у значенні поховання (khde…a) [Дьяченко 2006, с. 762]. У випадку з
записом на стіні Софійського собору словосполучення @ñúïåíè~ öàð# íàøåãî
слід розглядати як своєрідне етикетне кліше, яке мало на меті підкреслити уро-
чистий характер поховання великого київського князя в Софійському соборі.

З огляду на пропоноване нами тлумачення тексту графіті, що спирається
на аналіз літописних повідомлень та на спостереження над специфікою поліва-
ріативності значень деяких слів, перейнятих слов’янською мовою від грецької,
можемо реконструювати хід подій наступним чином. У Федорову суботу 19 лю-
того у Вишгороді помер Ярослав Володимирович, його тіло було привезене
сином Всеволодом до Києва і в неділю 20 лютого князя було урочисто поховано
в Софійському соборі у заздалегідь влаштованій у східній частині північної внут-
рішньої галереї усипальні.

Аналогічних висновків дійшов О. Карпов [Карпов 2005, с. 452-454, 557,
прим. 37]. Незайвим буде зазначити, що з його книгою ми мали змогу ознайо-
митись вже після написання цього підрозділу, тому фактично абсолютно неза-
лежно від дослідника на підставі тих самих даних зробили однакові висновки.

Святослав Ярославич. Графіті № 9 та № 2606. Виявлений та опублі-
кований С. Висоцьким під № 9 напис складається двох окремих, проте тематично
зв’язаних між собою, графіті.

Перше читається наступним чином: Ä ëåòà êüí#æèëü Ñâàòîñëàâü. На
думку дослідника, з якою ми повністю погоджуємось, в записі згадується саме
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Святослав Ярославич, який майже чотири роки займав київській стіл: з 22 бе-
резня 1073 р. до самої смерті внаслідок невдалої хірургічної операції 27 грудня
1076 р. [Высоцкий 1959, с. 274].

Друга частина графіті пошкоджена вибоями, наявний текст читається на-
ступним чином: … ìhñ#ö# ìàðòà âü äüíü ðqãà âüäàíà … îøüñòè~
Ñâàòîñëàâh. Àìèíü. В тексті автор повідомив про внесення плати за поминання
душі князя Святослава, що цілком відповідало прийнятій давньоруською цер-
квою практиці [див., наприклад: Никитенко 2008, с. 357].

На відміну від двох попередніх написів, виконаних невдовзі по смерті
князя, найвірогідніше не пізніше початку 1077 р., у вімі приділа нами виявлено
напис (№ 2606), який може бути визначений як особистий автограф великого
князя Святослава Ярославича.

Запис виконаний доволі великими літерами, він містить лише одне слово
Ñâ#òñúëàâú. Автор вказав княже (титульне) ім’я, отже, на момент виконання
він тримав власне княжіння. Однак напис виконано у вівтарній частині, до якої
доступ мали лише священнослужителі. Тому необхідно з’ясувати, за яких умов
князь міг бути присутній в цій частині храму. Для цього слід звернутись до ві-
зантійських джерел, з яких відомо про можливість перебування у дияконику
правлячої пари, під час чого вони слухали Святу Літургію; існування цього зви-
чаю на Русі також підтверджується джерелами [докл. див.: Никитенко 1999, с. 143-
144]. Відтак, з погляду обрядової практики Руської Церкви, немає нічого дивного
в можливості присутності великого київського князя у дияконику Софії Київ-
ської. А, відтак, і можливості особистого виконання пам’ятного напису з ім’ям
князя. На підставі палеографічних ознак запис датується в межах другої чверті
ХІ – середини ХІІ ст. В цей час київський престол займали два Святослави, Свя-
тослав Ярославович у 1073-1076 рр. та Святослав Ольгович у 1146 р. Останній
займав престол два тижні, тож навряд чи міг виконати запис в Софії Київській.
До того ж, зважаючи на певну архаїчність у виконанні тексту – вживання ú після
ñ – більш вірогідним буде визначити його як запис, виконаний великим київським
князем Святославом Ярославичем (1073-1076 рр.).

Всеволод Ярославич. Графіті № 2756. Запис виконаний у дияконику, тож
його автором найвірогідніше був хтось з софійських кліриків: Ìhñ#öà àïðèë#
âú äüíü ïðåñòàâèñ# Âñåâîëîäú … Ã² uìåðëú ñåðåäî\. Прикметне, що він
повідомив практично ту саму інформацію щодо смерті Всеволода Ярославича,
що й дружинник князя Дмитро, автор графіті № 4: Âú âåëèêûè ÷åòâåðãú ðàêà
ïîëîæåíà áûñòú. Îòî Àíúäðå# ðqñúñêûè êúí#zú áëàãûè. À Äìèòðú jàëú
îòðî÷úêú åãî ìhñ#öà àïðèë# âú ²Ä. À áå ñåðåäå qìúðëú ïî îáhäå [Кор-
нієнко 2011, с. 101-103, табл. CLXI]. Тож, обидва автори зазначають, що князь
помер вдень, уточнюючи літописне повідомлення під 1093 р.: ïðåñòàâèñÿ
âåëèêûé êíÿçü Âñåâîëîäú, ñûíú ßðîñëàâëü, âíóêú Âîëîäèìåðü, ìhñÿöà
àïðèëÿ âú 13 äåíü, à ïîãðåáåíú áûñòü 14 äåíü íåähëè ñóùè òîãäà
ñòðàñòíhé è äíè ñóùþ ÷åòâåðòêó, â îíú æå ïîëîæåíú áûñòü âú ãðîáh â
âåëèöhé öåðüêâè ñâÿòûÿ Ñîôüÿ [Бугославский 2006. с. 238]. Обидва графіті
не містять вказівки року виконання, контекстний аналіз дозволяє віднести час їх
виконання до другої декади квітня 1093 р., а найвірогідніше – до 14-го квітня,
коли Всеволода Ярославича поховали у Софійському соборі.
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Для цього в північній внутрішній галереї храму було зведено великий
склеп-усипальню [Нікітенко 2000, с. 39; Никитенко 2008, с. 358-359]. Залишки
цього склепу у 1952 р. досліджені археологом М. Каргером [Каргер 1952, арк. 23-
24]. Вони мали вигляд двох відрізків перегородки, яка проходила впоперек гале-
реї, сполучаючи її північну та південну стіни. Ці відрізки перегородки, зведеної
впритул до східної поверхні пілонів стін галереї, мають товщину до 0,45 м і ле-
жать на 15 см нижче сучасного рівня підлоги; вони збереглися на висоту 20 см.
Зважаючи на те, що їх складено з плінфи на світло-рожевому цем’янковому роз-
чині й вони закривають нижню частину фресок стін, ці фрагменти є залишками
давньоруського цегляного склепу, побудованого вже після основного розпису со-
бору. Причому східна поверхня обох відрізків зберегла на собі залишки фреско-
вого тиньку з темно-червоним (пурпуровим) пофарбуванням. Саме над цим
склепом-усипальнею був видряпаний знак-тризуб, що атрибутований нами як
приналежний князю Всеволоду Ярославичу [докл. див.: Нікітенко, Корнієнко
2010а; 2011а; 2011б].

Анна Ярославівна*. Графіті № 2164 та № 2187. Обидва написи вико-
нано на фресці з образом св. Пантелеймона, їх текст складається лише з одного
слова Àíà. У формах літер обох графіті спостерігаються певні відмінності, до-
слідження форми каналів прорізів дозволило встановити, що це було обумовлене
не різним авторством написів, а різними інструментами, які застосовувались для
виконання. Так, графіті № 2164 видряпувалось тонким гострим предметом, ві-
рогідно, голкою, а № 2187 – не дуже гострим та товстішим, ймовірно, писалом
або шпилькою, що спричинило більшу незграбність у виконанні літер.

Втім, незважаючи на відмінності форм літер, динаміка почерку видає
руку однієї людини. Так, спинка першої літери à виконана під більш гострим
кутом до вертикалі літери, аніж у другої літери à, права щогла літери í коротша
за ліву. На виконання записів однією авторкою вказує й однакова висота розта-
шування графіті від рівня підлоги, приблизно 155 см. Оскільки текст стандартної
формули „писав такий-то”, за якою виконано запис, засвідчує особисте авто-
рство згадуваної в ньому особи, в нашому випадку маємо констатувати, що гра-
фіті видряпувались самою Анною.

Анна обрала місце для виконання напису, на нашу думку, невипадково:
в арці-переході між центральною навою та приділом свв. Іоакима та Анни, на
зображенні св. Пантелеймона. В першому випадку доволі добре простежується
патрональний зв’язок авторки написів та посвяченням приділа, в другому – па-
трональний зв’язок образу св. Пантелеймона з її батьком Ярославом (див. вище).
Зважаючи на розташування обох графіті на фресці з образом св. Пантелеймона,
особливо шанованого в родині Ярослава Володимировича, можемо з великою
долею вірогідності припустити, що обидва графіті виконані його донькою
Анною. Додатковим аргументом на користь такого припущення слугує порів-
няння динаміки почерку записів на фресці та власноручного підпису Анни Ярос-
лавівни на грамоті Суассонському абатству 1063 р. [Висоцький 1998а, с. 151].
Ми спробували порівняти обидва написи на фресці з особистим підписом Анни.
Звичайно ж, повної тотожності у формах літер не спостерігаємо, що, в першу
чергу, обумовлене різними поверхнями, на яких виконано написи – твердий
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фресковий тиньк, на якому літери видряпувались, що, природно, потребувало
більших фізичних зусиль, та пергамен, на якому літери писалися чорнилом без
особливих зусиль. До того ж між написами на фресці та підписом на грамоті ле-
жить проміжок часу близько 15-ти років, адже графіті могли бути виконані до
1049 р., а грамота датується 1063 р.: час, звичайно, не міг не відбитись на по-
черку. Проте, незважаючи на деякі відмінності у формі літер, динаміка почерку
Анни в цілому подібна до почерку авторки графіті: так, в підписі на грамоті лі-
тери всі три à мають різні кути ухилу спинки від вертикалі, права щогла літер í
та è коротша за ліву.

Отже, комплексне дослідження особливостей виконання написів, дина-
міки почерку та розташування графіті на фресці з образом св. цілителя Панте-
леймона, дозволяють атрибутувати їх виконання доньці Ярослава Володими-
ровича Анні.

Володимир Мономах. Графіті № 151. Права частина напису не зберег-
лась через обвал тиньку, від нього залишилась лише назва місяця травень та ім’я
померлої людини Володимир. Слід звернути увагу на вживання в тексті титуль-
ного княжого імені. Це вказує, що на момент смерті він тримав власне княжіння.
Публікатор напису С. Висоцький звернув увагу на близькість тексту графіті до
літописного повідомлення 6633 (1125) р. про смерть князя Володимира Моно-
маха: ïðåñòàâèñ# . áë(à)ãîâhðíûè … õ(ðè)ñ(ò)îëþáèâûè âåëèêûè êí(#)çü
âñå" Ðóñè . Âîëîäèìåðü Ìîíîìàõú … ñåãî ïðèñòàâëåíèå áûñ(òü) ìàè" âú
äåâ#òûè íà äåñ#òü [ПСРЛ 2, стлб. 289]. Та сама дата згадується і в Лаврен-
тіївському літописі: ïðåñòàâèñ# ìàè" ì(å)ñ(#)ö# . âú . f³ . ä(ü)íü [ПСРЛ 1,
стлб. 295]. Як бачимо, в графіті співпадають назва місяць та ім’я померлої особи,
що дозволяє повністю прийняти запропоновану С. Висоцьким інтерпретацію
тексту. Прикметне, що напис виконано на тому ж стовпі, що й запис про похо-
вання батька Володимира Всеволода (графіті № 4). Їх обох було поховано у Со-
фійському соборі, про що сповіщає літописець: è ïîëîæåíú áûñ(òü) â ñ(â#ò)hè
Ñîfüè q wòöà ñâî~ãî [ПСРЛ 1, стлб. 295]; è ñïðàòàâøå òhëî åãî . ïîëîæèøà
q ñ(â#)òhè Ñîôüh . âú òüöà Âñåâîëîäà… [ПСРЛ 2, стлб. 289].

У Софійському соборі нині зберігається нижня частина біломармурового
саркофагу, що, як припускають дослідники, могла бути приналежна похованню
князя Володимира Мономаха [докл. див.: Нікітенко 2000, с. 43]. Втім, наразі для
доведення чи спростування цієї версії даних недостатньо. Достеменно відомо,
що певний час вона правила за підставку під раку похованого у Софії Київській
священномученика Макарія († 1497 р.) [Нікітенко 2000, с.47-51]. На означеній
нижній частині саркофага виявлено два графіті, один з них виконаний рунами,
інший – скорописом XVII ст.

Отже, комплексне вивчення структури формул пам’ятних написів, кри-
теріїв вибору місця для їхнього розташування в архітектурному об’ємі північної
частини приділа та співставлення з даними писемних джерел дозволило атрибу-
тувати цілий ряд графіті як таких, що згадують або залишені відомими історич-
ними особами, представниками родини Ярослава Володимировича.

Схожа ситуація спостерігається і у випадку з пізнішими пам’ятними на-
писами XVI – XVII ст., адже співставлення зазначених в них імен зі згаданими
у писемних пам’ятках людьми дозволяє ідентифікувати більшість відомих істо-
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ричних персоналій раннього модерного часу, що робить такі записи важливим
джерелом для досліджень в галузі біографістики та генеалогії [див., напр.: Кор-
нієнко, Сінкевич 2010]. Саме вони є предметом нашого подальшого розгляду.

Повна традиційна формула пам’ятного напису XVI – XVII ст. повинна
містити три основні складові:

1) зазначення 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.
Однак, подібно до інших традиційних формул, вона мала відкриту струк-

туру, здатну до розширення або, радше, до скорочення. Зокрема, доволі часто ав-
тори пропускали фразу-зв’язку, вказуючи лише рік перебування у храмі та
особове й родове ім’я. В іншому випадку скорочення традиційної формули пе-
редбачало виконання лише третьої її частини, тобто видряпування особового та
родового імен автора, або тільки власного чи родового. Дещо рідше зустрічаємо
приклади скорочення традиційної формули лише до вказівки року виконання.
Розширення традиційної формули, як можемо встановити за наявними даними,
передбачало вказівку місця походження автора, зазначення його приналежності
до певного соціального стану, зокрема, до духовенства.

В межах досліджуваного архітектурного об’єму повна формула пам’ят-
ного напису зустрічається лише один раз. Це напис № 2396, його текст значно
пошкоджений, зберігся лише початок фрази був тут року 160… та фрагменти
особового й родового імен автора.

В двох випадках маємо пам’ятні написи, що складаються з другої та тре-
тьої частини, виконані Григорієм Білоцьким (№ 2663) та Павлом (№ 2655).

Значну кількість написів становлять ті, в яких пропущена фраза-зв’язка,
а перша й третя частини формули переставлені місцями. Серед таких латиничних
графіті слід назвати записи Августина Хростовського 1626 р. (№ 454), Іоанна Дуп-
ського 1614 р. (№ 2186), Самуїла Гули 28 травня 1633 р. (№ 2682), Стефана Волка
1651 р. (№ 2124), Яна Сороки 1641 р. (№ 2185) та невідомого автора, чиє ім’я не
збереглось через пошкодження тиньку, а залишилась лише дата 1621 р. (№ 2292).

В інших пам’ятних графіті XVI – XVII ст., як латиничних, так і кирилич-
них, присутня тільки третя частина. З-поміж останніх це написи, представлені
лише особовими іменами: Феофіл (№ 2101), Никодим (№ 2344), Іоанн (№ 2419),
Іона (№ 2440), Самуїл (№ 2594), Стефан (№ 2690 та № 2710), Михайло (№ 2446).
Однак наявні і написи, автори яких зазначали як власне, так і родове імена: Кос-
тянтин Скорина (№ 2644), Семена Василевич (№ 2694), Василь Корсак (№ 2708),
невідомий Соколів (№ 2137), чиє особове ім’я не збереглось через пошкодження
тиньку, Іоаким (№ 2717), від родового імені якого залишились окремі літери.

Подібну структуру формул містять і латиничні графіті. Тільки особові
імена зазначили Петро (№ 2139) й Олександр (№ 2347). Обидва, особове й ро-
дове, імена присутні в пам’ятних записах Яна Заремби (№ 455), Яна Левковича
(№ 2398), Миколи Городійського (№ 2693), Самуїла Яблоновського (№ 2397),
Якова Городецького (№ 2709).

У двох випадках одночасно зі скороченням традиційної формули за ра-
хунок опускання першої й другої частин, спостерігається розширення третьої
частини за рахунок вказівки місця походження або діяльності автора. Зокрема,
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у своєму графіті (№ 2399) Ян Ярошевич зазначив, що походить з Торговиць.
Автор іншого напису (№ 2134) Прокіп вказав дані щодо свого місця і характеру
діяльності, написавши, що він є священиком Долепольским: Pater Prokop Xiądz
Dоłepolsky ‘Отець Прокіп, священик Долепольський’. Вірогідно, отець походив
з розташованого неподалік від Варшави поселення Долне Поле (Dolne Pole) Со-
коловського повіту Мазовецького воєводства [Slownik 1881, p. 102].

Як бачимо, кирилична та латинична епіграфічна традиції XVI – XVII ст.,
відображені в графіті, демонструють багато спільних рис, що свідчить про їх тіс-
ний зв’язок та взаємодію.

Окремим питанням атрибуція можливих авторів графіті. Ця робота до-
волі плідно ведеться нами за участю к.і.н. Н. Сінкевич, внаслідок чого вдалося
встановити, що кілька записів виконані знаними історичними особами, а також
невідомими до сьогодні представниками шляхетських родин кінця XVI – XVII ст.
Звичайно, процес атрибуції авторів графіті ще не завершений, проте деякі попе-
редні результати вже можуть бути наведені. Для зручності читача всі написи далі
розташовуються в порядку їхньої нумерації.

Графіті № 454. Августин Хростовський. Походить з родини Хростов-
ських гербу Ostoja з мазовецького воєводства. Августин поставив свій підпис під
елекційним документом короля Владислава IV у 1632 р. [Niesiecki 1, s. 297-298].
Причина перебування Августина в Києві в 1626 р. на сьогодні не встановлена.

Графіті № 455. Ян Заремба. Zaręba є варіантом написання прізвища Za-
remba [Словник 1977, с. 385], відомої шляхетської родини з Калішського воєвод-
ства [Niesiecki 4, s. 681-687]. Перебування представника цієї родини у Києві на
підставі наявної на сьогодні інформації можна припустити у зв’язку з особою
Станіслава Заремби, який у 1646-1648 р. займав Київську латинську кафедру
[Prokop 2003, s.77-79]. Нажаль, ідентифікувати особу автора напису наразі не ви-
являється за можливе.

Графіті № 2124. Стефан Волк. На теренах Речі Посполитої існувало
кілька родин з прізвищем Волк (Wołk) – представників гербів Kościesza, Pobóg,
Godzawa, Wieże, Korczak, Korwin [PES 12, s. 203-204]. З писемних джерел відо-
мий (згад. 1648 р.) королівський коморник у Брест Литовському Стефан Волк з
родини гербу Kościesza [Niesiecki 4, s. 576]. Хронологічна близькість років згадки
в писемних джерелах та часу виконання графіті дозволяють з великою долею ві-
рогідності припустити, що в обох випадках мова йде про одну і ту саму особу.
Присутність в Києві шляхтича Великого Князівства Литовського може бути
пов’язана з участю у військових акціях, зокрема, у поході Януша Радзивіла
1651 р. Втім, як і у випадку з пам’ятним написом Миколая Волка в центральній
наві (№ 1958 [Корнієнко 2011, с. 96-97, табл. CLIII, 1; с. 352]), пропонована ат-
рибуція може бути прийнята лише в якості вірогідного припущення. Адже на
Київщині мешкала родина колишніх полоцьких бояр Волків гербу Wieże, з пред-
ставників 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]. Хоча нам невідомий представник родини Стефан, все ж більш логічно
припустити виконання напису в Софії Київській людиною, сім’я якої була тісно
зв’язана з Києвом та Київщиною. І не можна не враховувати менш вірогідну, але
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припустиму версію про виконання графіті кимось з родини київських міщан Вов-
ків, яка належала до правлячої міської еліти, а згодом покозачилась: так, у „Ре-
єстрі війська запорізького” 1649 р. знаходимо аж трьох її представників: Івана,
Дениса та Лук’яна Вовків [Білоус 2008, с. 269]. Відтак однозначно складно вста-
новити авторство напису на стіні Софії Київської.

Графіті № 2185. Ян Сорока. Ймовірно, належав до родини київських
міщан Сорок, з яких нам відомий міський урядник Андрій Сорока, парафіянин
Воскресенської церкви (згад. у 1645 р.) [Білоус 2008, с. 198]. Втім, у Литовському
князівстві відома шляхетська родина Сорок і в нашому розпорядженні є близькі
до хронології напису з Софії Київської (1641 р.) писемні згадки (1648 р.) про Яна
Сороку з Віленського воєводства [Niesiecki 4, s. 168]. Тому останній може вва-
жатись більш вірогідним претендентом на авторство напису.

Графіті 2186. Іоанн Дупський. Автор належав до шляхетської родини,
назва якої походить від назви родового маєтку Дупкі в Іновроцлавському повіті.
Відомості про представників родини зустрічаються протягом другої половини
XVI ст. Інформації щодо Івана Дупського не виявлено [Boniecki 2002, t. 5, str. 114].

Графіті № 2397. Самуїл Яблоновський. В Речі Посполитій існувало
кілька шляхетських родин Яблоновських гербу Zareba, Prus I-szy, Prus III-ci, Grz-
imala [Boniecki 2002, t. 8, str. 101, 106-107, 117; Niesiecki 2, s. 386-389]. Втім, пи-
семних згадок про Самуїла Яблоновського не виявлено.

Графіті № 2398. Ян Левкович. Вірогідно, автором графіті є київський
зем’янин Ян Левкович, документ 1603 р. з печаткою якого зберігається в Цен-
тральному державному історичному архіві України в м. Києві [Алферов, Одно-
роженко 2008, с. 89]. Втім, не виключено, що автор графіті походить з родини
Левковичів герба Drogosław: Ян Левкович з Мінська поставив свій підпис під
елекційним документом 1698 р. польського короля Августа ІІ Сильного (1697-
1706; 1709-1733 рр.) [Boniecki 2002, t. 14, str. 207].

Графіті № 2399. Ян Ярошевич. Автор походив зі шляхетської родини
Ярошевичів гербу Prus I-szy з Великого Князівства Литовського [Boniecki 2002,
t. 8, str. 2]. В нашому розпорядженні наявні відомості про представників родини
лише починаючи з XVIII ст., тож встановити особу автора наразі неможливо. Не
зовсім з’ясованим залишається місце походження Яна, адже існувало кілька по-
селень з назвою Торговиця або Торговиці [Slownik 1892, p. 169-172; Похилевич
2005, с. 284-285]. Найвірогідіше, що він походив з Торговиць на Волині, які були
волосним центром Луцького повіту [Литовська метрика 2005, с. 133].

Графіті № 2644. Костянтин Скорина. Належав до родини київських
міщан, представники якої протягом першої половини XVII ст. обіймали посади
в міських органах влади [Білоус 2008, с. 124].

Графіті № 2663. Григорій Білоцький. Автор належав до родини дрібної
Овруцької околичної шляхти [Томашевський 2008, с. 471], представники якої
займали невисокі уряди в навколишніх містах. Зокрема, у першій половині XVII
ст. серед возних при Житомирському замковому суді зустрічаємо Захаріяша Бі-
лоцького [Яковенко 2008, с. 258].

Графіті № 2693. Микола Городійський. Особа автора може бути ото-
тожнена з Миколою Городійським гербу Łabec, вітебським підкоморієм, послом
на сейм 1643 р.; пізніше – смоленським комісаром [Niesiecki 2, s. 373].
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Графіті № 2694. Семен Василевич. Маємо відомості про родину Васи-
левичів Стрив’язьких, які на початку XVII ст. перебували на дрібних замкових
службах у Волинському воєводстві [Яковенко 2008, с. 206]. В актовій книзі Жи-
томирського гродського уряду 1611 р. фігурує шляхтич з Меленів Семен Васи-
левич [Актова 2002, с. 38]. Вірогідно, саме він є автором софійського графіті.

Графіті № 2708. Василь Корсак. Найвірогідніше з автором можемо ото-
тожнити полоцького скарбника Василя Корсака, який згадується у 1674 р. [Nie-
siecki 2, s. 618]. Не виключено, що поява графіті в Софії Київській може бути
пов’язана з представниками родини Корсаків, які займали високі духовні посади
Унійної церкви: софійським намісником митрополита Рутського у 1620-х рр. Мар-
тином Корсаком та Київським митрополитом Рафаїлом Корсаком (1637-1640 рр.).

Графіті № 2709. Яків Городецький. На теренах Речі Посполитої існу-
вало кілька шляхетських родин Городецьких, представників гербів Sas та Świnka
[Boniecki 2002, t. 7, str. 349-350]. Проте в писемних джерелах згадок особи на
ім’я Яків не зустрічається.

Окремо слід згадати і вірменську епіграфічну традицію, представлену
одним написом на фресці з образом св. Сави. Текст графіті складається лише з
літер ՌԻԶ, що є записом 1026 (1577) р. Зважаючи на структуру вірменських да-
тованих графіті Софії Київської [Григорян 1979], в тексті, скоріше за все, вказана
дата відвідання собору автором. В цьому сенсі напис зближується пам’ятними
записами XVI – XVII ст. латиничної та кириличної епіграфічних традицій.

ІІ.1.3. Цитати та посилання на твори книжної писемності

Серед пам’яток епіграфіки зустрічаються написи, тексти яких можуть
розглядатись як фрагменти творів давньоруської писемності, що збереглись в
більш пізніших рукописах, аніж виконані на стінах храму графіті. Ця обставина
об’єктивно посилює їх роль для дослідження історії появи та побутування тих
чи інших рукописних творів, їхніх списків тощо.

В межах досліджуваної ділянки до даної категорії можуть бути віднесені
п’ять написів: №№ 193, 222, 2213, 2406 та 2621.

Пропоновану інтерпретацію тексту напису № 222, що розглядався С. Ви-
соцьким як молитовне звернення до св. Сомна, А. Турілов та Т. Рождественська
цілком справедливо відкинули як неприйнятну. Саме вони звернули увагу на те,
що на фресці виконаний текст шостого віршу сто сімнадцятого псалма: Ãîñïîäü
ìíú ïîìîmíèêú íå óáîþñ# ÷òî ñòâîðèòú ìíú ÷ëîâhêú. Особливістю цього
тексту виступає наявність поставленої під дугове титло літери ï перед початком
верхнього рядка. На нашу думку, найімовірніше трактувати її як скорочене по-
значення автором джерела наведеного тексту – ïñàëúìú.

Ще чотири графіті, виявлені в північній частині приділа, мають струк-
туру, близьку до книжних творів, однак через пошкодження не вдається повністю
реконструювати їх текст, а, відтак, знайти аналогії у писемних пам’ятках.

Один з написів, № 193, був виявлений ще С. Висоцьким, він трактувався
як молитва. Проте, на нашу думку, структура тексту вказує на наявність певного
писемного протографу. Нажаль, права частина напису знищена обвалом тиньку,
тому читаються лише перші частини чотирьох рядків: ÷òî ïîìîmè ìîëèòè …
âîzúäàìú … ïàì#ò³ Áîæå zà … âú ìèëîñòå Ãîñïîäü.
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Неподалік від попереднього напису виявлений інший, пошкоджений ви-
боями (№ 2406). Структура тексту збереженого початку напису нагадує рядки
повчальних висловлювань, які зустрічаються в писемних пам’ятках: ãí(å)â[ë]è
/à/ à îò÷à[h]ñà íà âñ["êú]. Однак нам не вдалось виявити аналогії графіті.

Інший напис, № 2621, виявлений нами у дяконику. Його складові пошкод-
жені вибоями, причому не виключено, що це було зроблено навмисно. Внаслідок
чого, осмисленому прочитанню піддається лише початок тексту: w ãîðå âàìú.
Подібні початкові слова притаманні деякім євангельським повчальним текстам
[див., напр.: Остромирово евангелие 2007, с. 215; Пчела 2008, с. 397, 372; Избор-
ник 2009, с. 325], тож, вірогідно, перед нами фрагмент літературного твору ди-
дактичного характеру.

Вірогідно, з позицій християнської гімнографії слід розглядати велике
грекомовне графіті № 2213: oson lumaj seion olon oiomai odon son tÕn … ei …
Kurie … uioj autonomeomai ek auton o ekousioj … paqoj dhiwj katadexamenoj

‘скільки бід, що потрясають світ, відати шляху твоєму … якщо … Господи,
Син керуючись власними законами саме він добровільно … страждання смер-
тельні який прийняв’.

Присутність на стінах храмів написів, що цитують богослужбові або лі-
тературні позабогослужбові джерела, як слушно зауважила Т. Рождественська
[Рождественская 2009, с. 325] і думку якої ми повністю поділяємо, демонструє
широке побутування церковнослов’янської мовної культури не лише в середо-
вищі кліриків, а й серед звичайних прихожан, які засвоювали її елементи в усній
формі шляхом слухання текстів під час богослужіння, а потім все ж повертали
до сферу писемного слова у формі напису на церковній стіні. В такому контексті
середньовічна богословська ідея храму як книги набуває реального підґрунтя.

ІІ.1.4. Підписи до фрескових образів

Графіті є важливим джерелом для дослідження стінопису Софійського
собору. До категорії «підписи до фрескових образів» нами зараховуються ті на-
писи, в тексті яких не міститься звернення до зображеного на фресці святого, а
автор обмежується лише зазначенням імені. Втім, подібні написи (або, при-
наймні, їх частина) також можуть розглядатись як скорочені лише до слів-звер-
нення молитви. Проте двозначність у визначенні мотиваційних чинників появи
подібних графіті примушує все ж виділяти їх в окрему категорію. Особливістю
підписів до фрескових образів є доволі великі розміри літер.

Повна формула запису, який розглядається нами як підпис до фрески,
складається з прикметника ñâ#òú або ¤gioj та зазначення імені святого в назив-
ному відмінку. В межах досліджуваної ділянки собору її повний варіант пред-
ставлений написами № 2094, № 2125, № 2231 та № 2485.

Однак, подібно до інших традиційних формул, підпис до фрескового об-
разу має здатність скорочуватись лише до одного слова-імені святого. З-поміж
графіті північної частини приділа свв. Іоакима та Анни вона представлена на-
писами №№ 16, 2450, 2469, 2470, 2509, 2724 та 2747.

Звичайно ж одразу виникає питання, чи не можуть подібні написи роз-
глядатись як пам’ятні, виконані за скороченою формулою „писав такий-то”, в
тексті яких зазначене лише ім’я автора. Слід звернути увагу, що більшість таких
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записів мають стандартизовані розміри літер і виконані грецькою мовою. Зви-
чайно ж, ніщо не перешкоджає нам припустити, що це пам’ятні написи, видря-
пані греками. Проте таке тлумачення передбачає наявність хоча б кількох
грекомовних графіті, що мають структуру повної формули пам’ятного напису.
Але серед виконаних грецькою мовою текстів Софії Київської ми не зустрічаємо
жодного тексту, представленого цією формулою [Евдокимова 2008]. Натомість
у підписах до одних і тих же зображень святих можуть зустрічатись як повна,
так і скорочена формула. Наприклад, підпис до фрескового образу св. Лева, Папи
Римського, виконаний тричі, причому в одному випадку за повною формулою
(№ 2485), а в інших – за скороченою (№ 2469 та № 2509). Відтак, запропоноване
нами тлумачення текстів, що містять грекомовну форму імені в називному від-
мінку, саме як підписів до фрескових образів є наразі найбільш прийнятним.

Обов’язковим елементом дослідження є співставлення іконографічних
особливостей фрескового образу з підписом до нього. Лише в разі їх взаємовід-
повідності можемо впевнено говорити про виконану атрибуцію образу. І саме з
таких позицій ми виходимо під час дослідження цієї групи написів.

Першим розглянемо образ святої мучениці, фреска з зображенням якої
знаходиться в північно-західному куті західного компартимента. Вона ніби від-
криває собою лік образам святих.

Свята вбрана в пурпуровий мафорій та блакитний хітон, у правій руці
вона тримає хрест, ліва обернена відкритою долонею до глядача. До нашого
часу первісний тиньк зберігся частково, місця втрат закриті олійним живопи-
сом ХІХ ст. У верхній частині фрески реставраторами залишений фрагмент ди-
пінті ХІХ ст.: над правим плечем святої простежуються літери H та A, тобто,
скорочення слова H AGHA ‘свята’, над лівим помітні літери ANAS – початок
слова ANASTASIA ‘Анастасія’. Відповідно до цієї інформації, фресковий образ
дослідники атрибутували найвірогідніше як зображення св. Анастасії Римлянки
[Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2009, с. 219]. Проте подібній атрибуції су-
перечать дані графіті № 2094, текст якого зберігся частково, однак завдяки наяв-
ним складовим реконструюється доволі впевнено: ñâ#òûèà Èåðúìèîíà.

Зважаючи на наявні дані, яким не суперечить іконографія образу, постать
святої слід атрибутувати як страчену у 117 р. за імператора Адріана (117-138 рр.),
св. мч. Єрміонію, доньку св. ап. Філіпа. Свята уславилась даром зцілення як за
життя, так і після смерті, адже від її мощів, які знаходились в Ефесі, сходило ці-
люще миро [Жития 1, с. 113-115]. Ця свята була добре відома на Русі. День
пам’яті св. Єрміонії, який припадає на 4 вересня, значиться вже у місяцеслові
Остромирового Євангелія [Остромирово евангелие 2007, с. 214об].

Наступним образом, визначеним завдяки графіті, стала фреска з зобра-
женням святого у переході між західним та другим з заходу компартиментами.
Святий вбраний у облачення ігумена: чорний чернечий аналав (пояс-шарф) з
хрестами, пурпурова мантія. У правій руці він тримає хрест, ліва розвернута від-
критою долонею до глядача. На фресці О. Євдокімовою та, незалежно від неї,
Н. Герасименко, А. Захаровою та В. Сарабьяновим виявлено графіті, що містить
його ім’я: o aghoj Sabaj (графіті № 2125 за нашою нумерацією).

Відповідно до цієї інформації, образ визначається як св. Сава Освячений
(439-532 рр.), засновник та ігумена лаври поблизу Єрусалима, що носить його

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

594



ім’я; пам’ять святого припадає на 5 грудня [Жития 4. с. 119-171]. Єдине, що може
викликати сумнів у цій атрибуції – це хрест в його руці, який зазвичай відзначає
зображення мучеників, а св. Сава скінчався мирно. Втім, хрест у його руці не є
знаком мучеництва, а знаком сповідництва, адже святий тривалий час був чен-
цем-самітником, що вів подвижницьке життя в пустелі й зазнав чимало випро-
бувань, а подвиг таких святих ченців прирівнювався до мученицького. Тому
атрибуція фрескового образу не викликає сумнівів [докл. див.: Никитенко 2008,
с. 223-224; Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2009, с. 240-241].

Наступне графіті (№ 2231), яке в буквальному розумінні є підписом до
зображеного святого, виконане на фресці з образом свт. Миколая: è ñâ#òèè
Íèêîëà. Окрім того, на фресці виконано ще три молитви, звернені до цього свя-
того (№ 64, № 2214 та № 2284). Завдяки іконографії образ впевнено ідентифіку-
ється [див., напр.: Никитенко 2004, с. 238; 2008, с. 217-219; Герасименко,
Захарова, Сарабьянов 2009, с. 235], а графіті підтверджують таку атрибуцію.

Так само розташований навпроти образ св. Пантелеймона впевнено ви-
значається завдяки іконографії та виконаними на ньому двома написами-молит-
вами (№ 47 та № 48), зверненими до цього святого [див., напр.: Никитенко 2007,
с. 266; 2008, с. 220-221; Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2009, с. 235].

Наступний фресковий образ, визначений завдяки виконаному на ньому
підпису, знаходиться у північно-західному куті передвівтарного компартимента.
Верхня частина фрески втрачена і доповнена олійним живописом ХІХ ст. Тут
представлений образ преподобного з довгою сивою бородою та волоссям, який
двома руками тримає книгу. Текст графіті № 16 зберігся добре і читається впев-
нено як ім’я в називному відмінку Dhmhtrhoj. Святих, що носили таке ім’я, було
досить багато, проте преподобним – лише один. Це – св. Димитрій Скевофілакс,
пам’ять якого припадає на 25 січня. Нині цей святий шанується Грецькою Цер-
квою. Відомостей про його життя небагато. Він жив у VIII ст. і мирно упокоївся
[Сергий 1997, с. 24; Dhm»trioj].

На фресці з образом св. Іполита Римського у вімі виявлено декілька гра-
фіті, що можуть бути віднесені до категорії підписів. Власне, образ самого св. Іпо-
літа впевнено ідентифікується завдяки частково збереженому дипінті ХІ ст. над
лівим плечем святого: HPOLH[T]Oj (праворуч від цих літер залишена невелика
ділянка живопису ХІХ ст. з фрагментами двох літер HT). Правою рукою святий
благословляє, лівою тримає книгу. На ньому червона філонь та білий омофор з
чорними хрестами. Святий Іполит був єпископом Остії (римська пристань у гирлі
Тібру), за відкрите сповідування віри страчений у 269 р.; пам’ять припадає на
30 січня [Жития 5:2, с. 916-919].

Однак на фресці виявлено один підпис до фрескового образу з ім’ям Ме-
летія (№ 2450) та три – з ім’ям Лева (№ 2469, № 2485 та № 2509), а також молитва,
звернена до останнього (№ 226). Навряд чи всі ці графіті слід трактувати як по-
милки авторів, зважаючи на добре збережений супровідний напис. Пояснити при-
чину такого дивного розташування текстів дозволяє звернення до композиційного
оформлення цієї частини собору: на південній стороні південної лопатки південно-
східного підкупольного хрещатого стовпа один над одним розташовані три фігури
святителів. Відтак, вірогідно розглядати ці підписи на фресці з образом св. Іполита
як такі, що стосуються розташованих вище однофігурних зображень.
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Над образом св. Іполита знаходиться людина середнього віку, з коричне-
вими, трохи зачепленими сивиною волоссям, вусами та бородою. Він вдягнений
у блакитний хітон, поверх якого – пурпурова фелонь та білий омофор з чорними
хрестами. Обома руками він тримає книгу. На нашу думку, саме до цього образу
можуть бути віднесені графіті № 2485: o agioj Leonoj, № 2469 та № 2509: Leonoj.
Тобто, образ може бути визначений як св. Лев, Папа Римський (440-461 рр.),
пам’ять якого припадає на 18 лютого [Жития 6, с. 317-324].

Вище розташований образ людини похилого віку, з високим лобом,
сивим рідким волоссям, вусами та гострою борідкою. На ньому пурпуровий
хітон, блакитна фелонь та білий омофор з чорними хрестами. Обома руками він
тримає книгу. Ймовірно, саме до цього образу відноситься графіті № 2450: Me-

letioj. Це дозволяє визначити образ як св. Мелетія, Антіохійського архієпископа;
пам’ять – 12 лютого. Св. Мелетій рукоположив у диякони майбутнього святителя
Василя Великого, охрестив та виховував майбутнього святителя Іоанна Златоус-
того. Архієпископ помер у 381 р., під час Другого Вселенського Собору, на якому
головував [Жития 6, с. 230-240].

Однак слід зауважити, що на фресці з образом св. Іполита Римського був
виявлений ще один напис, який може бути віднесений до цієї категорії графіті –
№ 2470. Він містить зазначення імені в називному відмінку: Klhmhj ‘Климент’.
За такою інтерпретацією однин з двох образів, визначених нами як св. Лев або
св. Мелетій, має бути персоніфікований як св. Климент, Папа Римський. Проте
іконографія зображених над св. Іполитом двох святих різниться від зображення
св. Климента у святительському чині центральної апсиди Софійського собору.
Відтак більш вірогідною виглядає попередньо запропонована нами персоніфі-
кація. Вочевидь, появу цього підпису до фрески слід пояснити помилкою автора
графіті, адже схожі прецеденти все ж таки траплялись [див., напр.: Корнієнко
2008а, с. 149-150; 2010, с. 372-374].

У переході між вімами головного вівтаря та приділа свв. Іоакима та Анни
знаходиться добре збережений фресковий образ молодого безбородого святого,
вдягненого у світло зеленого відтінку стіхарь з пурпуровим коміром. Через його
ліве плече перекинутий білий орарь. В лівій руці він тримає притиснутий до тіла
артофор (дарохранительницю, в якій зберігали Святі Дари), у правій – кадиль-
ницю. Іконографія дозволяє визначити, що священнослужитель мав сан диякона.
На фресці виявлено два написи, № 2724 та № 2747, текст яких містить його ім’я:
Paphloj. Окрім того, над лівіим плечем святого частково збереглось дипінті у
вигляді п’яти літер PAPUL. Ця інформація дозволяє впевнено визначити образ
як св. Папілу, диякона при св. єпископі Карпі в Тіатірі. Обидва вони, разом з їх
слугою св. Агафодором та сестрою св. Папіли св. Агафонікою, прийняли муче-
ницьку смерть під час гонінь на християн за правління Деция (249-251 рр.);
пам’ять святих припадає на 13 жовтня [Жития 2, с. 312-326].

Навпроти св. Папіли був зображений святий, образ якого нині закритий
виконаним у XVIII ст. зображенням архангела Єгудіїла: його ім’я збереглось час-
тково у вигляді закінчення –ä³èëú. Реставраторами розчищене лише частина
фрески ХІ ст. – обличчя святого, з запалими щоками, сивим волоссям, вусами та
бородою. Найвірогідніше, що закритий олійною композицією образ слід ототож-
нити з єпископом Тіатіри св. Карпом (K£rpoj), оскільки він та св. Папіла є пар-
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ними святими, що підтверджується  існуванням у Константинополі монастиря
свв. Карпа та Папіли [Жития 2, с. 326. прим. 1].

Отже, завдяки комплексному підходу, що передбачає врахування епігра-
фічних та іконографічних даних, в північній частині приділа були атрибутовані
(або підтверджена атрибуція) десяти однофігурних фрескових образів.

ІІ.1.5. Окремі слова та словосполучення

Серед епіграфічних пам’яток трапляються написи, що складаються лише
з одного слова або словосполучення. Мету виконання таких графіті визначити на-
дзвичайно складно, ми можемо встановити її лише з певною долею вірогідності,
ступінь достовірності якої залежить від контекстного аналізу як наявного мате-
ріалу, так і від особливостей розуміння змісту цих слів давньоруською людиною.

Один з таких написів (№ 2232) виконаний на фресці з образом св. Мико-
лая Чудотворця. Його текст складається тільки зі слова àìåíü, вигуку ‘нехай так
буде’, яким завершають молитовне звернення. Тому більш вірогідно розглядати
напис як посилення висловленого в усній молитві прохання автора, який, видря-
пуючи текст, прагнув отримати надію на звершення своїх молитовних сподівань,
звернених до Господа або, радше, до св. Миколая.

Два інші графіті, віднесені нами до цієї категорії, виконані на фресці з
образом св. Дмитра Скевофілакса.

Текст першого (№ 2362), складається з числівника åäíå. Мету виконання
такого графіті, що складається лише з одного числівника, встановити складно.
Одиниця, яка розпочинає собою відлік, виступає символом божественності, віч-
ності, єдності [Апостолос-Кападона 2000, с. 159]. Однак ми не можемо бути
впевненими, що автор прагнув передати саме це значення слова. Можливо, в
цьому випадку ми маємо справу з елементом учнівської вправи. Принаймні, на
таку думку наштовхує виконаний на цій же фресці інший напис (№ 2367), текст
якого містить дієслово áûòè у різночасових формах: áûëú åñìú. Це разюче на-
гадує учнівську вправу по відмінюванню дієслів, що зберігається в шкільній
практиці донині. Тому вірогідно, що автором графіті був хтось з учнів софійської
школи. Таке тлумачення підтверджує незначна висота розташування напису.

ІІ.1.6. Написи музичного змісту

До цієї нової категорії нами віднесені графіті, які можуть слугувати дже-
релами для дослідження музичної культури Київської Русі. Зокрема, в північ-
ній частини приділа свв. Іоакима та Анни виявлено чотири записи „аненайок”
(№ 2343, № 2354, № 2387 та № 2561), що є приставками до тексту священних
пісень у нотних безлінійних книгах знаменного та демественного розспівів [Дья-
ченко 2006, с. 17-18]. Дещо відмінним від попередніх записів „аненайок” є гра-
фіті, виконане на фресці з образом св. Пантелеймона (№ 2209), адже текст
приставки надписаний словом êàíîíîñ (пісня).

На жаль, причини виконання цих написів лишаються нез’ясованими.
Можливо, такі графіті слід розглядати як наведення прикладів музичних вправ,
що виконувались півчими софійського соборного хору.

ІІ.1.7. Абетки, склади та окремі літери

До цієї категорії нами зараховуються написи, текстова частина яких скла-
дається з записів завершених чи незавершених абеток, окремих літер (до десяти)
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чи складів. Такий поділ наразі проводиться за суто формальними ознаками, адже
неможливо однозначно визначити мотиваційні чинники виконання подібних за-
писів та їх внутрішній зміст. Неоднозначність трактування кожного конкретного
графіті не дозволяє запропонувати універсальну інтерпретацію подібних епіг-
рафічних пам’яток.

Стосовно записів саме абеток, то дослідники висловлювали різні думки
з приводу їх інтерпретації. Т. Рождественська, наприклад, вважає, що в серед-
ньовіччі 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]. Водночас А. Ме-
динцева та К. Попконстантінов висловили припущення, що, графіті-абетки могли
мати суто практичне значення й слугувати для тренування писця [Медынцева,
Попконстантинов 1984, с. 54].

В своїх роботах ми врахували обидві версії, спираючись на власні до-
слідження софійської епіграфіки.

У Георгіївському приділі нами виявлений виконаний одним автором
запис (№ 864) граматичних вправ по утворенню складів (àá, áà) поруч з початком
абетки (àáâã), 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 записи
(№ 1209 та № 1509) початкових літер абетки àáâ, 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. доволі популярний на теренах Київської Русі [Сло-
варь книжников 1987, с. 32-34] акровірш „Абеткова молитва”, де кожен вірш роз-
починається з чергової літери слов’янської абетки. Якщо підставити до літер àáâ
їхні значення в цьому вірші, то вийде своєрідна молитва автора запису:

Àçú – ñèìü ñëîâîìú ìîëþ ñÿ Áîãó:
Áîæå âñåÿ òâàðè çèæèòåëþ,
Âèäèìûÿ è íåâèäèìûÿ! [Русская азбука 1998, с. 154].
Тобто, видряпування на стіні кількох або однієї літер слов’янської абетки

цілком могло заміняти молитовний напис.
З-поміж графіті північної частини приділа свв. Іоакима та Анни початкові

літери абеток зустрічаються п’ять разів. На фресці з образом св. цілителя Пан-
телеймона на невеликій висоті від рівня підлоги – трохи більше 1 м – виконаний
запис (№ 2197), що складається з п’яти початкових літер – àáâãä. Загальний ви-
гляд літер та незначна висота розташування дозволяють припустити, що їх ав-
тором могла бути дитина. Тобто, більш вірогідним буде розглядати напис як
фрагмент учнівської вправи.

У вівтарній частині виявлено інші фрагменти абеток, які містять літери
àáâ (№ 2839) та àá (№ 2463 та № 2628). В цих випадках нам складно запропо-
нувати більш вірогідний варіант інтерпретації, як скорочену форму молитви або
як учнівську вправу.

Окремо слід згадати напис № 2614, який складається з чотирьох літер
àáâã. Його відмінність від інших початкових літер абеток полягає у часі виконання.
Адже наразі нам зустрічались подібні написи, які датуються в межах ХІ – XV ст.,
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а за скорописними формами написання літер запис слід датувати в межах кінця
XVI – кінця XVII ст. В цьому випадку нам також складно припускати мету ви-
конання графіті.

Іншу групу в цій категорії графіті складають записи, текст яких містить
дві та більше літер. Нами запропоновано кілька можливих варіантів тлумачення
змісту таких написів [Корнієнко 2011, с. 360-361].

В першому випадку написи з кількох літер можемо розглядати як позна-
чення певних частин релігійних текстів. Для прикладу можна навести графіті
№ 795 та № 831 з Георгіївського вівтаря Софії Київської, що є посиланнями 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 розтяг-
нений над Єрусалимом” (Ог. 1: 16)*.

В другому випадку подібні графіті могли б розглядатись з позицій їх сим-
воліко-числового значення, як, наприклад, запис № 789 з Георгіївського приділа,
що складається з літер ³å [Корнієнко 2010, с. 41] або аналогічний з північної час-
тини приділа свв. Іоакима та Анни å³ (№ 2145), які можуть тлумачитись як сим-
волічне позначення Євхаристичної жертви через початкові літери слів ’Ihsoаj

EÙcarist…a [Никитенко 2006, с. 350].
В третьому випадку подібні графіті могли виконуватись авторами як

скорочена молитовна формула. Варіанти тлумачення таких написів нами роз-
глянуті вище на прикладах початкових літер абеток [Корнієнко 2010б, с. 15,
табл. XVIII, 3, c. 248; c. 84, табл. CXXV, c. 260].

У 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 сфрагістичних матеріа-
лах починаючи з XVI ст. [див., напр.: Алферов, Однороженко 2008; Однороженко
2008]. Тобто, в текстовому еквіваленті таким записам може відповідати формула
„Писав такий-то”.

Окрім того, не виключена можливість інтерпретацією деяких віднесених
до цієї категорії написів як елементів граматичних вправ, виконаних учнями со-
фійської школи, адже схожі завдання залишались в шкільній практиці довгий
час [див., напр.: Ильминский 1912, с. 8-9].

Внаслідок багатозначності можливих тлумачень мусимо констатувати,
що 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 інтерпретація таких написів не
може бути однозначною.

Як позначення ініціалів з великою долею ймовірності можемо інтер-
претувати написи XVI – XVII ст., що складаються з двох або трьох літер. Таких
графіті виявлено шість. З них один виконаний латиницею, він містить літери
wnm (№ 2099), решта – кирилицею – êî (№ 2102), ³í (№ 2357), òì (№ 2665),
ñëõ (№ 2392) та ïîà (№ 2110).

Окремо слід згадати напис № 2400, що містить літери ìá, під якими про-
креслений хрестик в колі.
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До цієї ж групи варто віднести також і ряд записів XI – XV ст., що скла-
даються з кількох літер і нагадують скорочені форми імен в текстових частинах
записів обчислення кількості проведених поминальних служб: àí (№ 2577), àð
(№ 2526 та № 2791), âà (№ 2122), âè (№ 2269), ëà (№ 2578), ëð (№ 2152), ìè
(№ 2359), ñà (№ 2360), òè (№ 2337). Однак слід наголосити, що запропонована
інтерпретація не виходить за межі вірогідного припущення. Адже в нашому роз-
порядженні є кілька написів-складів, які важко назвати скороченими формами
імен: áû (№ 2270),  sì (№ 2345), ëî (№ 2178), ëï (№ 2162), ìá (№ 2627 та № 2633),
îà (№ 2740), îã (№ 2789), î³ (№ 2104), í@ (№ 2252), ïî (№ 2388), ñâ (№ 2882), ñú
(№ 2506), òð (№ 2770), õí (№ 2358). Тож мусимо визнати, що змістовна частина
таких графіті наразі лишається нез’ясованим.

В трьох випадках серед епіграфічних пам’яток північної сторони приділа
наявні записи двох літер – êä (№ 2599), ês (№ 2338) та êf (№ 2285а) – с про-
кресленими над ними титлами. Ймовірно, автори хотів позначивши їх цифрове
значення: 24, 26 та 29. Тож у цьому випадку більш вірогідно припустити, що ав-
тори мали на меті зазначити номер частини якогось релігійного тексту.

До описаної вище групи тяжіють написи, які є подвоєнням літер: àà
(№ 2979), òò (№ 2207), склад ñîîñ (№ 2508), вірменські ԹԹ або глаголичні пп
(№ 2172), причому в останньому записі одна з літер виконана дзеркально. Однак
встановити мотиваційні чинники їх виконання наразі не виявляється за можливе.

Окрему групу складають ті графіті, в яких зазначено три та більше літер.
Останні розташовуються суцільним текстом чи групами в один або два рядки.
Цілком вірогідно, що таким чином скорочені слова або цілі речення.

Приміром, існувала традиція оздоблення обітних хрестів, за якої майс-
трами активно застосовувались вислови з Євангелія, цілі речення або його час-
тини, які передавалися за допомогою скорочень або криптограм, що створювало
образ таємничості, святості та неповторності хреста [докл. див.: Пермиловская
2009, с. 187, ілл. на с. 183, 186-187, 191-192]. Однак в нашому розпорядженні
недостатньо даних, які б дозволили однозначно розкрити текстову частину за-
писів з кількох літер на стінах собору, тому ми не можемо впевнено встановити
зміст та мету виконання таких графіті.

Наприклад, графіті № 8а, що складається з глаголичних літерм к у вер-
хньому рядку тач у нижньому, дослідники інтерпретували по різному. Зокрема,
В. Німчук вважав, що дві літери м к є скороченою формою словосполучення
ì(qäðûè) ê(úí#zü) [Німчук 1967, с. 89]. С. Міхєєв розглядає її як скорочену
форму слова ì(q)÷(åíè)ê(ú) [Михеев 2010, с. 101].

З-поміж графіті досліджуваного архітектурного об’єму собору до цієї
групи можуть бути віднесені наступні записи:

- однорядкові: àâå (№ 2739), àäåz (№ 2143), àåíåàíåòè (№ 2573), àê--ðà
(№ 2326), àìôz (№ 2356), ââðîèò (№ 2762), âð- (№ 2436), âñà (№ 2883), äêà
(№ 2361), åàðîë (№ 2095), åîñîãú (№ 2402), å ò òå ðî ³ ï (№ 2154), i  âë--íë
(№ 2612), ëáz÷ì (№ 2543), ëîâ (№ 2581), ìã¼èë (№ 2541), ìñëè (№ 2320), íî ðî
(№ 2884), íóêîðêîèãêî (№ 2729), íü îü (№ 2097), îê ï êî (№ 2895), ïåíè (№ 2481),
ïñèîfèíäzï (№ 2237), ïøàøå (№ 2331), ï-ä (№ 2448), ðàìë (№ 2119), ðìñî
(№ 2427), òèãêå-à (№ 2313), òîåííîvãî (№ 2703), ö та поставлені під горизон-
тальні титла склади áú áè ãú (№ 2620), а також грекомовний rlh (№ 2182); 
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- дворядкові: ð під титлом у верхньому рядку, ãî та i під титлом у ниж-
ньому (№ 2146), òi у верхньому рядку, причому над першою прокреслені два
значки у вигляді s, àíõ – у нижньому (№ 2171), õìà у верхньому рядку та ë в
нижньому (№ 2312), ä під титлом у верхньому рядку та три літери -òî (№ 2371),
ðôî у верхньому рядку та àãà в нижньому (№ 2529), âi ëî у верхньому рядку та
ið îñ в нижньому (№ 2556), àñ у верхньому рядку та ðè ñî в нижньому (№ 2556),
ìñàòð у верхньому рядку та í у нижньому (№ 2625), zïïî у верхньому рядку та
òä у нижньому рядку (№ 2731), èñð у верхньому рядку та äð у нижньому (№ 2754),
îñ у верхньому рядку та âî у нижньому (№ 2801), ðí³è у верхньому рядку та ì у
нижньому (№ 2391), ñï³ñ---î у верхньому рядку та à в нижньому (№ 2954).

Іншою чисельною групою написів є графіті, що складаються з однієї лі-
тери. Такі тексти ми інтерпретуємо як скорочену форму імені автора, або своє-
рідну молитву, коли шляхом написання літери автор позначає певний релігійний
текст (наприклад, рядок абеткової молитви) або передає її символіко-числове
значення. Подібні графіті виконувались у Софійському соборі протягом ХІ –
XVII ст., проте верхньою хронологічною межею більшості з них є кінець XV ст.

Серед подібних графіті, текст яких складається з однієї літери, доволі
часто зустрічається виконання літери à. Причому нерідко її видряпували по си-
рому тиньку [Корнієнко 2010, с. 61, 67], тобто, під час робіт по виконанню жи-
вописного оформлення інтер’єрів храму. Не винятком стала і північна частина
приділа, де виявлено подібний запис (№ 2153). Декілька літер à прокреслені по
сухому тиньку (№№ 2157, 2175, 2199, 2366, 2412, 2507, 2847), причому в одному
випадку (№ 2201) над нею прокреслене титло. Вірогідно, така кількість записів
літери обумовлена її символічним значенням, адже à відкриває собою абетку й
відлік (à = 1), а тому їй надавалось особливого сакрального змісту, вона ставала
символом божественності, вічності, єдності [Апостолос-Кападона 2000, с. 159].
Сутність символічного значення літери à підкреслює відповідний рядок „Абет-
кової молитви”: Àçú – ñèìü ñëîâîìú ìîëþ ñÿ Áîãó [Русская азбука 1998, с. 154].
Тому видряпування автором літери на фресці в плані мотиваційного спрямування
відповідало виконанню скорочених молитовних записів. Однак не виключено
також і те, що деякі з цих графіті могли бути скороченою формою написання
імені (наприклад Aíäðhè), оскільки схожим чином скорочували імена автори
записів обчислення кількості проведених поминальних служб [див., напр.: Кор-
нієнко 2011, с. 364]. Таке трактування з більшою долею вірогідності можемо при-
йняти для тлумачення змісту написів XVI – XVII ст. (№№ 2103, 2116, 2746, 2847),
текст яких також містить одну літеру à.

Друга літера слов’янської абетки á зустрічається в межах досліджуваної
ділянки двічі (№ 2462 та № 2713). Ця літера також має символічне значення,
адже вона є першою в слові Áîãú, а в „Абетковій молитві” їй відповідає звер-
нення до Нього „Áîæå âñåÿ òâàðè çèæèòåëþ” [Русская азбука 1998, с. 154].
Саме тому, на нашу думку, найбільш вірогідно тлумачити зміст таких графіті як
скорочену до слова-звернення Á(îæå) форму молитви.

Графіті, що містять третю літеру слов’янської абетки â, виявлено чотири
(№№ 2268, 2273, 2390, 2452). Числовим відповідником цієї літери є двійка, сим-
волізує людське та божественне начало в Ісусі Христі, чоловіче та жіноче начала
людей або тварин, „Âèäèìûÿ è íåâèäèìûÿ!” [Апостолос-Кападона 2000, с. 61;
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Русская азбука 1998, с. 154]. Втім, не виключена інтерпретація записів як скоро-
ченої форми імені, наприклад Bàñèëèè [див., напр.: Корнієнко 2011, с. 365].

Як і в попередньому випадку, літера ã серед графіті північної частини
приділа зустрічається чотири рази (№№ 2147, 2271, 2433 та 2730). Причому в
одному випадку вона має вигляд ініціалу (№2147). Подібно до другої літери
абетки, вона є першою в Імені Бога – Ãîñïîäü, в абетковій молитві їй відповідає
наступний рядок „Ãîñïîäà äóõà ïîñëè æèâóùàãî” [Русская азбука 1998, с. 154].
Вірогідно, що за своїми мотиваційними чинниками виконання подібних написів
наближається до видряпування скорочених до слова-звернення молитов.

Один раз зустрічається запис (№ 2200), текст якого складається з грецької
літери d. Вона є першою в Імені Господа – DespÒthj, тож вірогідно, графіті також
може тлумачитись як скорочена до слова-звернення молитва.

Напис з літерою å виявлений один (№ 2372). Над нею прокреслене титло,
тобто, підкреслене її цифрове значення, яке відповідає п’ятірці. Це число сим-
волізує п’ять ран Ісуса Христа [Апостолос-Кападона 2000, с. 184; Фергюсон
1998, с. 259]. Ймовірно, такого ж значення надав виконанню п’яти літер å (одна
не збереглась через пошкодження) автор графіті № 2835, виконаного в апсиді.
Втім, не виключено, що графіті № 2372 може розглядатись як скорочена форма
імені Åðåìè" або Åâôèìèè [див., напр.: Корнієнко 2011, с. 365].

В двох випадках маємо написи, текст яких складається з літери z (№ 2279
та № 2613). В одному випадку вона виконана у вигляді ініціала (№ 2279). Чис-
ловим відповідником z є сімка, що є числом людини, яке означає її гармонійне
відношення до світу; символізує чуттєвий вираз всезагального порядку, є знаком
вищого ступеню пізнання Божественної таємниці, досягнення духовної доско-
налості [Данилевский 2001, с. 227], шлях до якої лежить у виконанні Господніх
заповідей. Таке семантичне навантаження літери розкривається у відповідному
рядку абеткової молитви: Zàêîíú Òâîè ñâåòú ñòåçÿìú ìîèì [Русская азбука
1998, с. 154]. Відтак, виконання цієї літери на фресці може тлумачитись як ви-
раження усвідомлення автора необхідності жити у відповідності до Господніх
заповідей і своєрідна молитва-прохання допомоги в цьому. Втім, не виключена
і можливість інтерпретації z як виконаного одним з працівників софійського
скрипторію зразка оформлення ініціальних літер, адже подібні випадки також
могли мати місце в епіграфіці [Овчаров 2006, с. 82]. Окрім того, це могла бути
скорочена форма запису імені (наприклад Zàõàðè"), і, вочевидь, саме так слід
інтерпретувати графіті № 2613, який виконано в межах XVI – XVII ст.

Літера ê зустрічається двічі (№ 2738 та № 2885). Вона також є початко-
вою в Імені Господа – грецькому KÚrie, яке часто зустрічається в складі викона-
них цією мовою молитовних формулах. Відтак, досить вірогідно, що це –
скорочені до однієї початкової літери слова-звернення молитви. Втім, у текстових
частинах записів обчислення кількості проведених поминальних служб також
зустрічається тільки одна літера ê, що є скороченням імені Êîñòàíòèíú.

Наступна літера слов’янської абетки ë з-поміж графіті північної частини
приділа зустрічається двічі (№ 2617 та № 2487). Найбільш вірогідно, на нашу
думку, розглядати такі написи як скорочену форму імені, адже в деяких записах
обчислення кількості проведених поминальних служб текстова частина склада-
ється саме з ë, їй відповідають імена Ëàzàðü або Ëàðèîíú.
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Друге місце після літери à за кількістю виконань посідає ì. В межах до-
сліджуваного архітектурного об’єму таких графіті виявлено вісім (№№ 2113,
2189, 2290, 2341, 2364, 2539, 2667 та 2744а.). На зв’язок подібних записів з мо-
литовною практикою вказує виявлена у Георгіївському приділі над пам’ятним
написом про смерть Ростислава Всеволодовича велика літера ì (№ 11а), що сим-
волізувала прохання милості Господньої з надією очищення від гріхів та спасіння
душі переяславського князя [Корнієнко 2010, с. 378]. Запропоноване нами тлу-
мачення спирається на символіко-числове значення ì, яке дорівнює сорока. Це
число випробувань, воно символізує сорокаденний піст Ісуса Христа, стільки ж
днів триває поминання померлого (сорокоуст) [Дьяченко 2006, с. 640; Иванов
2003, с. 240-328], воно тісно пов’язане з уявленням про очищення від гріхів та
надією, означає молитву та приготування до нового життя [Данилевский 2001,
с. 227]. В абетковій молитві літері відповідає наступний рядок: „Ìèëîñòè Òâîåÿ
õîòÿùå Áîæå!” [Русская азбука 1998, с. 154], що дозволяє розглядати виконання
на фресці літери ì як скороченої формули молитовного звернення автора. Втім,
не виключено, що деякі з цих записів слід трактувати як першу літеру його імені,
адже такі приклади присутні в текстових частинах записів обрахунку кількості
проведених поминальних служб. Наприклад, так скорочувалось ім’я Ìèõàèëú.
Ймовірно, саме з таких позицій слід тлумачити два факти написання ì (№ 2113
та № 2189) у XVI – XVII ст.

Літера î з-поміж наявного епіграфічного матеріалу зустрічається один
раз (№ 2114). Оскільки напис виконано у XVI –XVII ст., найвірогідніше розгля-
дати його як скорочену форму імені, наприклад, Îñòàïú.

Натомість записи, текст яких містить наступну літеру абетки ï (№ 2206
та № 2277) більш вірогідно розглядати як скорочену до початкової літери дієс-
лова-прохання молитву ïîìîzè. Втім, серед текстових частин записів обчислення
кількості проведених поминальних служб зустрічається написання тільки цієї
літери, що дозволяє нам висловити припущення про можливість тлумачення
таких графіті як скороченої форми імені, наприклад Ïåòðú.

З таких же позицій можемо поглянути на факти написання наступної лі-
тери слов’янської абетки ð (№ 2111, № 2302а та № 2725). Адже так скорочува-
лись імена (наприклад, Ðîìàíú) в записах обчислення кількості проведених
поминальних служб. Водночас, відповідний ð рядок абеткової молитви (Ðóöå
ñâîè âûñïðü âú çäåþ ïðèñíî [Русская азбука 1998, с. 156]) дозволяє за допомо-
гою цієї літери висловити молитовне сподівання, відтак, саме графіті набуває
характеру звернення до Господа.

Схожа ситуація спостерігається у випадку написання літери ñ (№ 2955).
З одного боку її можемо тлумачити як молитву, оскільки вона є початковою в ді-
єслові ñïàñè, молитовні формули із застосуванням якого в XVI – XVII ст., коли
виконано розглядуваний нами запис, зустрічаються найчастіше. Водночас не ви-
ключено, що перед нами ініціал імені, наприклад, Ñåìåíú.

Літера õ, яка зустрічається один раз (№ 2335), є початковою в слові
Õðèñòîñú, що дозволяє тлумачити графіті як скорочену до слова-звернення мо-
литовну формулу. Однак подібним чином скорочувались деякі імена в записах
обчислення кількості проведених поминальних служб, що примушує нас як ва-
ріант розглядати інтерпретацію напису як скороченої форми запису імені.
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Сказане вище буде справедливим для літери f (№ 2302 та № 2531). Чис-
лове значення фіти дорівнює дев’яти, що є священним числом, яке символізує
потроєну Трійцю. Водночас, вона є першою літерою грецького слова QeÒj ‘Бог’,
тож може розглядатись як символ імені Господа. Тому, на перший погляд, її слід
тлумачити як молитву у вигляді слова-звернення, на кшталт розглянутих нами
вище поставлених під титло літер ãè, що є традиційним скороченням слова
Ãîñïîäè. Водночас, ми не можемо виключати можливості, що таким чином автор
міг скоротити до ініціалу власне ім’я, адже схожі випадки траплялись серед за-
писів лічби. Наприклад, так могло бути виконане ім’я Fåîäîðú.

Отже, невизначеність у змісті, який вкладали в текст самі автори подіб-
них написів, що складаються з однієї літери, перешкоджає їх однозначній інтер-
претації. Відносно впевнено ми можемо говорити лише про літеру ¼ (№ 2333),
яка зустрічається здебільшого як складова дієслова jàëú. Вочевидь, перед нами
початок незавершеного графіті, виконаного за традиційною формулою пам’ят-
ного напису ‘писав такий-то’.

ІІ.1.8. Написи, зміст яких не встановлений

До цієї категорії нами зараховуються ті графіті, тексти яких містять понад
десять літер, справляючи враження хаотичного та безсистемного набору знаків.
Звичайно, такий критерій вибору є суто формальним, адже ми не маємо, при-
наймні, наразі, можливостей запропонувати однозначну інтерпретацію подібних
текстів, встановивши тим самим їх глибинні характеристики, які дозволяють об-
рати змістовний критерій розподілу графіті.

У нашій попередній роботі [Корнієнко 2011, с. 363] ми зазначали, що по-
дібні написи вірогідно тлумачити з позицій скорочення до перших літер доволі
великих за обсягом текстів. На цю думку наштовхує згадувана вище традиція оз-
доблення обітних хрестів, коли майстри залучали вислови з Євангелія, передані
за допомогою скорочень або криптограм [докл. див.: Пермиловская 2009, с. 187,
ілл. на с. 183, 186-187, 191-192].

Окрім того, в деяких молитвах-замовляннях зустрічаються схожі фор-
мули написання окремих літер. Для прикладу можна навести молитву від біса,
текст якої міститься у збірнику 1497/1498 рр. з Патріаршої бібліотеки в Єруса-
лимі: в ній рекомендується писати на хлібі скорочений до окремих літер та скла-
дів текст [докл., див.: Овчаров 2006, с. 265].

З епіграфічних пам’яток північної частини приділа свв. Іоакима та Анни
зо цієї категорії нами зараховані одинадцять кириличних написів (№№ 239, 2184,
2384, 2489, 2520, 2559, 2611, 2765, 2781, 2948 та 2990) та один глаголично-кири-
личний (№ 2236). Змістовний компонент цих написів лишається нез’ясованим.

Разом з тим, у вімі виявлені два ідентичні написи (№ 2757 та № 2780),
структура яких дозволяє зробити більш-менш вірогідне припущення щодо
змісту. Обидва записи пошкоджені, проте текст може бути повністю відновлений.
Він ритмічно організований, чітко поділяється на чотири частини:

àíå àíå
ìàíè ìàíè
ïóêî êðúèâà
ïîëêè êèêè.
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Така організація тексту дозволяє припустити, що на фресці виконана ди-
тяча лічилка. Можливо, з таких же самих позицій варто поглянути і на фрагмен-
тарно збережений напис № 2781, в якому також простежується ритмічна
структура. Проте через пошкодження тиньку його повний текст реконструювати
неможливо, відтак немає впевненості в його інтерпретації як лічилки.

ІІ.1.9. Фрагменти написів

До цієї категорії ми відносимо ті графіті, від тексту яких залишились
лише окремі літери, що перешкоджає реконструкції бодай одного слова. В межах
приділа таких написів налічується дев’яносто чотири: №№ 2096, 2098, 2100,
2106-2108, 2128, 2133, 2138, 2140, 2159, 2174, 2216, 2217, 2219, 2227, 2234, 2254,
2256, 2274, 2282, 2283, 2285, 2286, 2288, 2289, 2294, 2300, 2301, 2305, 2308-2311,
2314, 2315, 2328, 2330, 2351, 2353, 2365, 2368, 2369, 2370, 2373, 2375, 2378-2380,
2404, 2408-2410, 2445, 2476, 2477, 2488, 2490, 2600, 2624, 2638-2640, 2657, 2660,
2675, 2681, 2718, 2720-2723, 2726, 2732, 2736, 2737, 2741-2744, 2752, 2753, 2755,
2760, 2769, 2785, 2787, 2788, 2790, 2854, 2860, 2886, 2896, 2914, 2960, 2983, 2986.

В декількох випадках ми можемо відновити одне або декілька слів, однак
встановити загальний зміст напису доволі проблематично, що унеможливлює
його віднесення до іншої категорії.

В графіті № 2355 фіксується слово äóøà, що дозволяє з більшою віро-
гідністю вести мову про молитовний характер цього напису.

Ймовірно, з цих же позицій слід поглянути на запис № 2661, в якому ре-
конструюється лише дієслово âåëè÷èòè. Однак значні пошкодження не дозво-
ляють встановити час та відмінок дієслова, відтак ми не можемо впевнено
віднести його до категорії молитовних написів. Не виключено, що перед нами
фрагмент літературного твору.

В написі раннього модерного часу № 2691 збереглось лише ім’я ²âàíú.
Проте через знищення останньої літери ми не маємо змоги встановити його від-
мінок. Відтак неможливо визначити, був це пам’ятний чи молитовний напис.

В грекомовному написі № 2456 збереглось останнє слово meloj ‘ïhñíü’,
що дозволяє з більшою долею вірогідності тлумачити текст як фрагмент якогось
літературного твору.

Можливо графіті № 2198, текст якого зберіг лише початок фрази âú òî
åñå, слід інтерпертувати як пам’ятний напис. Однак, у зв’язку з нетрадиційною
побудовою фрази-введення дати таке тлумачення є лише вірогідним.

Однак, попри неможливість повністю реконструювати текст, навіть такі
записи мають важливе статистичне значення, дозволяючи встановити рівень по-
пулярності того чи іншого святого в давньоруському середовищі.

ІІ.1.10. Записи лічби

До цієї категорії нами зараховуються графіті, що мають вигляд рядків
вертикальних або стовпчиків горизонтальних засічок. Хоча подібні записи були
відомі науковому загалу, вони мало цікавили дослідників. Вперше їх комплексне
вивчення було здійснене нами на матеріалах Георгіївського приділа Софії Київ-
ської, воно дозволило встановити безпосередній зв’язок таких написів з поми-
нальною практикою. До аналогічних висновків дійшли й інші вчені [див., напр.:
Калечыц 2011, с. 124].
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Під час дослідження написів Георгіївського приділа нами була окреслена
структура повної формули запису обчислення кількості проведених поминальних
служб, 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 à (= 1).
На підставі аналізу часу складання комплексів таких графіті на стінах

Георгіївського приділа були визначені хронологічні рамки їх побутування: від
другої чверті ХІ до середини-кінця XIV ст. З кінця XIV – початку XV ст. записи
на стінах храму, вірогідно, замінили книги-поменники, в які за надання певної
пожертви вписувався поминальний запис, згідно якого церква брала на себе зо-
бов’язання творити в храмі молитву за душу жертводавця або ж за душі його ро-
дичів [докл. див.: Корнієнко 2009; 2010, с. 381-385; Корниенко 2010].

Переважна більшість записів обчислення кількості проведених поми-
нальних служб зустрічається у вівтарях, однак в поодиноких випадках засічки
трапляються і в інших частинах храму. Зокрема, з-поміж графіті північної час-
тини приділа свв. Іоакима та Анни три записи лічби виконані на фресці з образом
св. Пантелеймона (№ 2142, № 2210 та № 2212), один – на фресці з образом св. Ди-
митрія Скевофілакса (№ 9а). Нажаль, в цих випадках складно встановити, з якою
метою вони виконувались і що саме підлягало обліку.

Решта ж записів лічби зосереджена у вівтарній частині. Серед них наявні
вісім невеликих комплексів, які охоплюють сорок одне графіті: №№ 2464-2468,
2491-2495, 2496-2500, 2535-2538, 2651-2654, 2683-2689, 2795-2800, 2824-2829.
В межах комплексів варто відмітити особливість виконання записів №№ 2535-
2538, складених за скороченою до максимуму формулою – лише вертикальні за-
січки, та № 2824-2829, в яких навпаки, присутні всі необхідні складові формул.
Записи інших комплексів виконано за скороченою структурою: текстова частина
(збереглась не в усіх випадках) та рахункова.

Серед поодиноких записів обчислення кількості проведених поминальних
служб лише три мають повну структуру формули (№ 2856, № 2918 та № 2933). У
шістдесят дев’яти випадках автори опускали малюнки хрестів, залишаючи лише
текстову частину та рахункову: №№ 2426, 2480, 2501, 2503, 2513, 2514, 2517,
2519, 2521, 2522, 2528, 2530, 2532, 2533, 2533, 2545-2547, 2549, 2550, 2555 (в т.ч.
2555а), 2564, 2598, 2643, 2649, 2650, 2656, 2706, 2750, 2751, 2759, 2792-2795,
2806, 2807, 2815, 2819, 2831, 2832, 2834, 2841, 2852, 2857-2859, 2862, 2865, 2866,
2889, 2890, 2901-2905, 2907, 2913, 2915-2917, 2940, 2941, 2951, 2952, 2962, 2964,
2966, 2967. Окрім того, до цієї групи варто зарахувати незавершененого графіті
№ 2714, що зберегло лише пошкоджену текстову частину.

Інші сто сімдесят сім записів обчислення кількості проведених поминаль-
них служб складаються або лише з рахункової частини, або ж зберегли лише
певну кількість вертикальних чи горизонтальних засічок, що перешкоджає впев-
нено встановити наявність інших складових формули: №№ 2442, 2502, 2510-
2512, 2515, 2516, 2518, 1523-2525, 2534, 2540, 2544, 2548, 2551-2554, 2557 (в т.ч.
2557а), 2558 (в т.ч. 2558а), 2562, 2563, 2565-2568, 2569 (в т.ч. 2569а), 2570-2572,
2574, 2579, 2580, 2582-2585, 2587-2589, 2591, 2593, 2602-2604, 2622, 2629, 2630,
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2641, 2642, 2647, 2648, 2658, 2664, 2668-2674, 2676-2680, 2695-2702, 2704, 2705,
2723, 2734, 2735, 2748, 2749, 2758, 2767, 2772, 2803-2805, 2809-2814, 2816-2818,
2820-2823, 2830, 2833, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844-2846, 2848-2850, 2853, 2855,
2861, 2863, 2867-2869, 2871, 2876-2881, 2887, 2888, 2891-2894, 2898-2900, 2906,
2908-2912, 2920-2925, 2927, 2928, 2934-2939, 2942, 2943, 2946, 2947, 2949, 2950,
2956-2958, 2961, 2963, 2965, 2968-2972, 2974, 2976, 2977, 2991.

Як бачимо, у вівтарній частині приділа свв. Іоакима та Анни зосереджена
величезна кількість записів обчислення кількості проведених поминальних
служб, лише в північній частині вівтаря їх налічується близько трьох сотень.

Раніше нами було встановлено, що в записах лічби повне ім’я людини,
за душу якої належало молитись, наводилось рідко, а зазвичай вказувалась така
кількість літер і в такій послідовності, щоб ім’я легко можна було впізнати. Во-
чевидь, підрахунок кількості проведених поминальних служб міг виконуватись
різними особами, що й обумовлювало необхідність точного визначення людини,
за душу якої вони проводились. Зазвичай, автори вказували кілька початкових
літер імені, інколи додаючи до них середню або останню; в окремих випадках
ім’я наводилось повністю. Нами вже була відмічена обставина, що чим більшим
був ступінь поширення імені, тим менше літер вказувалось у записі. Визначення
найбільш поширених імен здійснювалось на підставі вивчення вживання імен у
період з XI до кінця XIV ст. у Лаврентіївському [ПСРЛ 1], Іпатіївському [ПСРЛ 2]
та Новгородському першому [ПСРЛ 3] літописах, новгородських берестяних гра-
мотах [Зализняк 1995], графіті Софії Київської [Корнієнко 2010; 2010а; 2011],
іменослові Рюриковичів [Литвина, Успенский 2006]. При цьому в посиланнях
подаються на вміщені у відповідних виданнях іменні покажчики, за якими кожен
читач зможе, за необхідності, самостійно віднайти відповідну статтю, берестяну
грамоту чи графіті, в яких вживане це ім’я.

Попередні результати проведеної нами роботи представлені нижче:

- à (№№ 2545, 2564, 2687, 2807, 2825, 2857, 2915, 2916), àíäð ( № 2940). Aíäðhè.
У випадку зі скороченням імені до одної літери його повна форма відновлена
нами як найбільш вірогідна на підставі аналізу частоти вживання у давньору-
ському іменослові [ПСРЛ 1, с. 542; ПСРЛ 2, с. VI; ПСРЛ 3, с. 597; Литвина, Ус-
пенский 2006, с. 467-475; Зализняк 1995, с. 595, 643; Корнієнко 2010, с. 454; 2011,
с. 391]. В другому випадку ім’я відновлюється за особливостям скорочення.

- àâ (№ 2528). Àâðàìú або Àâàêóìú. З-поміж цих двох імен в іменослові Дав-
ньої Русі більш поширеним було ім’я Аврам [ПСРЛ 3, с. 593; Зализняк 1995,
с. 641], тож вірогіднішою виглядає перша відновлена форма.

- àã (№ 2792). Àãàôè". Серед текстових частин в записах лічби зустрічаються
літери àãô, що розглядаються нами як скорочення імені Агафія [Корнієнко 2010,
с. 386]. Імовірно, перед нами скорочене до двох літер таке саме ім’я [ПСРЛ 1,
с. 541; ПСРЛ 2, с. V; ПСРЛ 3, с. 595; Литвина, Успенский 2006, с. 461-463; За-
лизняк 1995, с. 641]. На думку А. Литвиної та Ф. Успенського, ім’я можна вва-
жати родовим у Рюриковичів, адже воно було надане кільком її представницям
як під час хрещення, так і при постригу [Литвина, Успенский 2006, с. 463].

- àë (№ 2643). Àëåêñàíäðú. Повна форма імені відновлена як найбільш вірогідна.
В іменослові Рюриковичів це ім’я фіксується з початку ХІІІ ст. [Литвина, Успен-
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ский 2006, с. 463-466]. В подальшому воно набуло значного поширення не лише
серед князівської верстви [ПСРЛ 3, с. 596].

- àñ (№ 2793). Àñêàëîíú. Відновлене за особливостями скорочення. У головному
вівтарі нами виявлено запис обчислення кількості поминальних служб, що прово-
дились за душу людини, названої на честь мученика ІІІ ст. [Корнієнко 2011, с. 365].

- â (№ 2532 та № 2706), âàñ (№ 2901). Bàñèëèè. У випадку зі скороченням імені
до одної літери його повна форма відновлена нами як найбільш вірогідна на під-
ставі аналізу частоти вживання в давньоруському анторопоніміконі [ПСРЛ 1,
с. 543; ПСРЛ 2, с. VIII-IX; ПСРЛ 3, с. 601-603; Литвина, Успенский 2006, с. 482-
495; Зализняк 1995, с. 599; Корнієнко 2010, с. 454]. В другому випадку ім’я впев-
нено відновлюється завдяки особливостям скорочення.

- âàðà (№ 2831). Âàðàõèè або Âàðàñèõèè. Повна форма імені людини, названої
на честь одного з мучеників перших століть християнства, відновлена завдяки
особливостям скорочення.

- âàð (№ 2497). Âàðëàìú або Âàðâàðà. Повна форма імені відновлена як най-
більш вірогідна на підставі особливостей скорочення; обидва імені були доволі
поширені серед духовенства [ПСРЛ 1, с. 543; ПСРЛ 2, с. VIII; ПСРЛ 3, с. 601].

- ãà (№ 2913). Ãàâðèèëú. Повна форма імені відновлення завдяки особливостям
скорочення та частоті вживання [ПСРЛ 1, с. 545; ПСРЛ 2, с. ХII; ПСРЛ 3, с. 606;
Зализняк 1995, с. 605].

- ã (№ 2550, № 2650 та № 2750), ãå (№ 2598), ãåîð (№ 2806). Ãåîðãèè. Застосо-
вана в двох останніх випадках форма скорочення дозволяє впевнено відновити
це ім’я. У випадку зі скороченням до однієї літери воно відновлюється на під-
ставі частоти вживання [ПСРЛ 1, с. 545; ПСРЛ 2, с. ХІІ; ПСРЛ 3, с. 606; Литвина,
Успенский 2006, с. 508-519, 623; Зализняк 1995, с. 605; Корнієнко 2010, с. 454;
2010а, с. 261; 2011, с. 391].

- ãë (№ 2858 та № 2859). Ãëåáú. Повна форма імені відновлюється завдяки типо-
вості скорочення; в антропоніміконі воно було доволі поширеним [ПСРЛ 1, с. 545-
546; ПСРЛ 2, с. ХІІ; ПСРЛ 3, с. 607; Литвина, Успенский 2006, с. 519-527].

- ä (№ 2501, № 2815 та № 2862), äè (№ 2841), äìò (№ 2499). Äèìèòðú або
Äúìèòðú. У випадку зі скороченням до однієї літери повна форма імені віднов-
люється як найбільш вірогідна за частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 546; ПСРЛ 2, XIV;
ПСРЛ 3, с. 610-611; Литвина, Успенский 2006, с. 534-540; Зализняк 1995, с. 612;
Корнієнко 2010, с. 455]; у двох інших – завдяки особливостям скорочення.

- [å]ê[à] (№ 2751). Åêàòåðèíà. Повна форма імені відновлюється завдяки особ-
ливостям скорочення; як свідчать дані іменослова, ім’я не було поширеним [За-
лизняк 1995, с. 623; ПСРЛ 1, стлб. 283; ПСРЛ 2, стлб. 260].

- åë (№ 2514). Åëåíà. Повна форма імені відновлена нами як найбільш вірогідна
на підставі частоти його вживання [ПСРЛ 1, с. 547; ПСРЛ 2, с. XIV – XV; ПСРЛ 3,
с. 612; Литвина, Успенский 2006, с. 545-548].

- åð (№ 2856 та № 2492), åðè (№ 2656). Åðåìè" або Åðèìè". Повна форма
імені відновлена нами за особливостями скорочення та на підставі частоти вжи-
вання [ПСРЛ 1, с. 548; ПСРЛ 2, с. XV; ПСРЛ 3, с. 612].
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- åôèìè (№ 2317). Åôèìèè. Автор графіті вказав практично всі літери імені,
що дозволяє впевнено відновити його повну форму. Ім’я було досить поширеним
серед духовенства [ПСРЛ 1, с. 547; ПСРЛ 2, с. XІV; ПСРЛ 3, с. 612].

- èëè (№ 2918 та № 2819). Èëè". Повна форма впевнено відновлюється завдяки
особливостям скорочення та частоті вживання [ПСРЛ 1, с. 548; ПСРЛ 2, с. XVII;
ПСРЛ 3, с. 617; Литвина, Успенский 2006, с. 565-566; Зализняк 1995, с. 621].

- èî (№ 2952), ³î (№ 2989), ³îà (№ 2794), ³wà (№ 2800). Èîàíú, Iîàíú або Iwàíú.
Повна форма впевнено відновлюється завдяки особливостям скорочення та час-
тоті вживання [ПСРЛ 1, с. 548; ПСРЛ 2, с. XVII; ПСРЛ 3, с. 614-618; Литвина,
Успенский 2006, с. 548-561; Зализняк 1995, с. 619-620; Корнієнко 2010, с. 455-
456; 2010а, с. 262; 2011, с. 392].

- èðè (№ 2917). Èð$$èíà. Повна форма імені відновлюється завдяки особливостям
скорочення; з наявних матеріалів можемо встановити, що воно не було дуже по-
ширеним, найвідоміший його носій – дружина Ярослава Інгігерд [Литвина, Ус-
пенский 2006, с. 566-567].

- ê (№ 2426). Êîñòàíòèíú. Повна форма визначається як найбільш вірогідна з
позицій поширеності [ПСРЛ 1, с. 549; ПСРЛ 2, с. ХІХ; ПСРЛ 3, с. 620-621; Лит-
вина, Успенский 2006, с. 568-572; Зализняк 1995, с. 626; Корнієнко 2011, с. 392].

- ë (№ 2493 та № 2966), ëà (№ 2466). Ëàzàðü. Повна форма імені відновлюється як
більш вірогідна за частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 550; ПСРЛ 2, с. ХХ; ПСРЛ 3,
с. 622; Зализняк 1995, с. 629; Корнієнко 2011, с. 392]. Втім, не виключена мож-
ливість, що поминальні служби проводились за душу людини на ім’я Ларіон.

- ëàð (№ 2904). Ëàðèîíú. Повна форма імені відновлюється завдяки типовості
скорочення та частоті вживання [ПСРЛ 1, с. 548; ПСРЛ 3, с. 617; Зализняк 1995,
с. 629; Корнієнко 2010, с. 455; Корнієнко 2010а, с. 262].

- ëåî (№ 2500). Ëåîíú. Повна форма імені відновлюється завдяки особливостям
скорочення. Це ім’я не було значно поширеним, проте зустрічається в іменослові
Рюриковичів, вірогідно, з ХІІ ст. – першим його носієм став син Данила Рома-
новича [Литвина, Успенский 2006, с. 573]. Варто відзначити, що запис знахо-
диться під фрескою, на якій зображено св. Папу Римського Лева. Тобто, в цьому
випадку простежується патрональний зв’язок між особою, за яку належало мо-
литись, та її небесним покровителем.

- ì (№ 2503 та № 2951), ìè (№ 2530). Ìèõàèëú. Повна форма відновлюється
за особливостями скорочення та частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 550-551; ПСРЛ 2,
с. ХХІІ; ПСРЛ 3, с. 624-626; Литвина, Успенский 2006, с. 576-580; Зализняк 1995,
с. 633; Корнієнко 2010а, с. 263].

- ìà (№ 2967). Ìàðè". Повна форма відновлюється за особливостями скоро-
чення та частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 550; ПСРЛ 2, с. ХХІ; ПСРЛ 3, с. 623; Лит-
вина, Успенский 2006, с. 573-576; Зализняк 1995, с. 632; Корнієнко 2010, с. 456].

- ìî (№ 2907). Ìîèñèè. Повна форма відновлюється як більш вірогідна за час-
тотою вживання [ПСРЛ 3, с. 626; Зализняк 1995, с. 634; Корнієнко 2010, с. 456].

- í (№№ 2495, 2798, 2824, 2865, 2889), íè (№ 2546), íèêîëà (№ 2519 та № 2522).
Íèêîëà. У випадку зі скороченням імені до однієї та двох літер повна форма від-
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новлюється завдяки частоті вживання [ПСРЛ 1, с. 551-552; ПСРЛ 2, с. ХХІІІ;
ПСРЛ 3, 629; Литвина, Успенский 2006, с. 501-502, 564, 607, 608-610; Зализняк
1995, с. 633, 638; Корнієнко 2010, с. 456].

- íàò (№ 2496). Íàòàëè". Повна форма імені відновлена як найбільш вірогідна
на підставі особливостей скорочення.

- î (№№ 2649, 2759, 2795, 2828, 2933), îí (№ 2513), [î]íî (№ 2941). Îíîôðèè
(Îíqôðèè). У перших двох випадках скорочення повна форма імені відновлю-
ється завдяки частоті вживання в іменослові [Зализняк 1995, с. 643], в остан-
ньому – за особливостями скорочення.

- îëèñ (№ 2852), îë³ (№ 2467). Îëèñhè. Повна форма імені відновлюється завдяки
особливостям скорочення та частоті вживання [Зализняк 1995, с. 642].

- ï (№ 2829 та № 2962). Ïåòðú. Повна форма імені відновлена як найбільш імо-
вірна за частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 552; ПСРЛ 2, с. XXV; ПСРЛ 3, с. 631-
632; Литвина, Успенский 2006, с. 499-500, 504, 561-562, 605, 621-622; Зализняк
1995, с. 628; Корнієнко 2010, с. 457; 2011, с. 393].

- ð (№ 2799 та № 2903), ðîì (№ 2521). Ðîìàíú. У випадку зі скороченням імені
до однієї літери його повна форма відновлена нами як найбільш вірогідна на під-
ставі аналізу частоти вживання в давньоруському іменослові [ПСРЛ 1, с. 553;
ПСРЛ 2, с. ХХVI; ПСРЛ 3, с. 633-634; Литвина, Успенский 2006, с. 595-599; За-
лизняк 1995, с. 660; Корнієнко 2010, с. 457; 2011, с. 393]. В другому випадку ім’я
впевнено відновлюється завдяки особливостям скорочення.

- ñ (№ 2797 та № 2964), ñà (№ 2533). Ñàâà. Відновлене як найбільш вірогідне на
підставі частоти вживання, особливо в середовищі духовенства [ПСРЛ 1, с. 553;
ПСРЛ 2, с. ХХVII; ПСРЛ 3, с. 634-635; Литвина, Успенский 2006, с. 470-471; За-
лизняк 1995, с. 661; Корнієнко 2010, с. 457].

- ñåì (№ 2796). Ñåìåíú (Ñèìåîíú). Повна форма імені відновлюється за особ-
ливостями скорочення та частотою вживання [ПСРЛ 1, с. 554; ПСРЛ 2, с. ХХVIII-
ХХIX; ПСРЛ 3, с. 636-637; Зализняк 1995, с. 665; Корнієнко 2010а, с. 264].

- õ (№ 2549), õð (№ 2866). Õðèñòèíà. Повна форма відновлена як найбільш ві-
рогідна за частотою вживання [ПСРЛ, 1, с. 555; ПСРЛ 2, с. ХХХІ; ПСРЛ 3, с. 643;
Литвина, Успенский 2006, с. 572; Зализняк 1995, с. 678; Корнієнко 2010, с. 458].

- ô (№ 2547), få (№ 2832 та № 2890), fåî (№ 2826 та № 2902), fåwäî[ð]
(№ 2555). Ôåäîðú або Fåîäîðú. Повна форма імені впевнено відновлюється
завдяки особливостям скорочення та частоті вживання [ПСРЛ 1, с. 556; ПСРЛ 2,
с. ХХХ; ПСРЛ 3, с. 641-642; Литвина, Успенский 2006, с. 615-618; Зализняк 1995,
с. 628; Корнієнко 2010, с. 458; Корнієнко 2010а, с. 265].

ІІ.2. Малюнки-графіті

У північній частині приділа свв. Іоакима та Анни виявлено 149 малюнків,
які можемо розбити на наступні категорії:

1) хрести, монограми, теонімограми;
2) зображення святих;
3) символи, пов’язані з частинами людського тіла;
4) предмети релігійного вжитку та артефакти;
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5) символи, пов’язані з землею та небом;
6) антропоморфні зображення;
7) зооморфні зображення;
8) орнітоморфні зображення;
9) сюжетні зображення;
10) емблеми.
Співвідношення між різними категоріями виявлених у північній частині

приділа свв. Іоакима ти Анни малюнків виглядає наступним чином:

Назва                                     Загальна                     Відсоткове
кількість                співвідношення 

Хрести, монограми, теонімограми        68                                7,17 % 
Зображення святих                                  2                                 0,21 %  
Символи, пов’язані з частинами 

людського тіла                                   23                                2,42 %  
Предмети релігійного вжитку

та артефакти 2                                  0,21 %  
Символи, пов’язані з землею 

та небом      3                                 0,32 % 
Антропоморфні зображення                 2                                  0,21 %  
Зооморфні зображення                           12                                1,26 % 
Орнітоморфні зображення 2                                  0,21 %  
Сюжетні зображення                               4                                  0,42 %
Емблеми                                                   29                                3,06 %  

ІІ.2.1. Хрести, монограми, теонімограми

Серед виконаних на стінах храмів графіті доволі часто зустрічаються зоб-
раження різноманітних хрестів, рідше – теонімограм. В попередніх роботах ми
відмітили складність встановлення мети виконання та причин, що спонукали ав-
торів до видряпування подібних малюнків. Враховуючи розмаїття символіки
хреста, нами було запропоновано кілька можливих варіантів інтерпретації [Кор-
нієнко 2010, с. 393-394; 2011, с. 268-369].

Зображення хреста символізує інвокацію „в ім’я Отця, і Сина, і Святого
Духа”. Якщо його поставлено на початку рядка, то він співвідноситься з накла-
данням на себе хресного знамення перед якоюсь важливою справою, а також сим-
волізує мовний акт, звернений до Господа та святих [див., напр.: Рождественская
1992, с. 17-18; Смядовски 1993, с. 50-51]. Тож не виключена можливість інтерпре-
тації частини малюнків хрестів як піктограми, що за змістом відповідає молитві.

Проте також ми зазначали, що різноманітні малюнки хрестів активно за-
стосовувались в сигілографії, для прикладу ми наводили емблеми у вигляді чо-
тириконечних „грецьких” хрестів на особових печатках пінських зем’ян
Шоломицьких, у вигляді хреста-якоря – волинських зем’ян Яковицьких, у ви-
гляді косого хреста – підстарости городенського Яна Комповольського [Алферов,
Однороженко 2008, с. 77, 189, 191] тощо. В разі такого тлумачення виконання
зображення хреста на стіні храму може розглядатись як піктограма, яка відпові-
дає пам’ятним написам, адже малюнок фіксує факт перебування в соборі автора,
який декларує свою приналежність до певної родини.
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В іншому випадку ми не можемо виключати дидактичного та естетич-
ного значення окремих малюнків, адже доволі часто серед них зустрічаються ви-
конані на високому професійному рівні зображення, які видають руку
досвідчених художників, які могли працювати у софійському скрипторії та ви-
конувати книжкові мініатюри. В такому разі малюнки хрестів могли символічно
розкривати тему спокути гріхів та спасіння людства через хресну жертву Ісуса
Христа, чому особливо відповідають зображення голгофських та проквітлих
хрестів. Водночас не виключено, що деякі з таких зображень можуть бути своє-
рідною „пробою пера”, пошуком нових форм оформлення книжкової мініатюри.

Тож мусимо констатувати, що наразі в нас відсутня можливість запропо-
нувати чіткі критерії, за якими можна встановити семантику того чи іншого зоб-
раження хреста, видряпаного на фресці. Тому на даний момент ми вимушені
обмежитись згрупуванням конкретних малюнків за їхньою формою та запропо-
нувати найбільш вірогідне їх тлумачення.

Розгляд розпочнемо з найчисленнішої групи чотириконечних рівнора-
менних грецьких хрестів. Найчастіше автори виконували зображення за допо-
могою двох рисок, які перетинаються під прямим кутом. Таких малюнків
виявлено двадцять сім, два з них (№ 2132 та № 2303) видряпані по сирому
тиньку, тобто, час їх виконання синхронний часу виконання розписів Софії Ки-
ївської, решта ж – у пізніший час (№№ 2109, 2224, 2228, 2239, 2240, 2247, 2250,
2251, 2261, 2272, 2276, 2291, 2295, 2298, 2322, 2342, 2348, 2386, 2415, 2416, 2417,
2428, 2453, 2505 та 2666). Окремо слід згадати виконаний по вогкому личкуваль-
ному розчину малюнок хреста на восьмигранному стовпі потрійної аркади з
Георгіївського приділа (№ 2992), який публікується в цьому томі. Подвійними
рисками виконано два чотириконечні хрести (№ 2306 та № 2645). Нерідко автори
прикрашали малюнок розширеними у вигляді трикутників кінцями (№ 2321,
№ 2430 та № 2438), або ж у вигляді відкритих трапецій, якщо малюнок прокрес-
лювався подвійними рисками (№ 2190, № 2363 та № 2631). Окремо слід згадати
незакінчений малюнок рівнораменного хреста з вівтарної частини (№ 2981), ви-
конаний на високому професійному рівні. А також прокреслений подвійними
рисками чотириконечний хрест на фресці з образом св. Миколая (№ 264), що має
незвичні прикраси кінців у вигляді рисок з петлями на кінцях.

В християнстві „грецький” хрест символізував Ісуса Христа [Смирнова
2007, с. 213], подібні малюнки можуть найвірогідніше тлумачитись саме як ско-
рочена форма молитовного запису, зверненого до Спасителя.

Вірогідно з позицій сигілографії слід розглядати обведене півколом зоб-
раження грецького хреста, над яким прокреслені літери ìá (№ 2400). На цю
думку наштовхує пізній час виконання зображення – XVI – XVII ст.

Двічі зустрічаються прості чотириконечні хрести, вписані в коло (№ 2304
та № 2728), один раз – у ромб (№ 2461). Мотиваційні чинники появи подібних
зображень лишаються слабо з’ясованими.

Ймовірно, як молитовне звернення до Спасителя слід тлумачити хрис-
тограми, яких у північній частині приділа виявлено чотири. Дві перші склада-
ються з початкових літери імені Ісуса Христа IÕ (№ 2117 та № 2130), подвоєних
літер Õ (№ 2131), літери Õ в оточенні двох I (№ 2454). Два перші види христог-
рам зустрічаються в інтер’єрі Софії Київської. Наприклад, монограма IÕ з гори-
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зонтальною I виконана на шиферній плиті північних хорів [див., напр.: Архипова
2008, с. 254, табл. 57, 1], IÕ з вертикальною I – на мармурових саркофагах Ярос-
лава Володимировича [див., напр.: Архипова 2008, с. 248, табл. 51] та Володи-
мира Мономаха [див., напр.: Архипова 2008, с. 247, табл. 50], подвоєння літер Õ
можемо бачити на фресках [див., напр.: Собор 2001, с. 322-323]. Літери Õ в ото-
ченні двох I – знак, що зустрічається на багатьох пам’ятках Давньої Русі [Беляев
2006, с. 87-88, прим. 35], він також є позначенням імені Ісуса Христа.

В межах північної частини приділа зустрічаються хрести, нижня частина
щогли яких видовжена. Це латинські хрести, або хрести Розп’яття. Три з них
прокреслені за допомогою двох простих ліній (№ 2192, № 2266 та № 2307).

Змальовуючи епізод страти Ісуса Христа, Євангеліє від Іоанна оповідає
наступне: „А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. Було ж там напи-
сано: „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-гебрей-
ському, по-грецькому й по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські
первосвященники: „Не пиши: Цар Юдейський, але що Він Сам говорив: Я – Цар
Юдейський”. Пилат відповів: „Що я написав – написав” (Ів. 19: 19-22). Відпо-
відно опису, на „латинському” хресті зображують символічну табличку над го-
ловою Ісуса Христа, внаслідок чого хрест стає шестикінечним. Таких
шестикінечних хрестів виявлено кілька, один з них простий (№ 2115), два вико-
нані подвійними рисками (№ 2761 та № 2763). До цієї групи варто віднести ма-
люнок чотириконечного хреста з розширеними кінцями (№ 2484), адже над
перекладиною прокреслена символічна табличка, над якою збереглись складові
теонімограми ²Ñ ÕÑ.

Шестикінечними є також хрести, на яких зображено замість таблички під-
ніжжя. Одне з таких зображень виявлене в північній частині приділа (№ 2441).

Всі чотири складові хреста Розп’яття – щоглу, перекладину, підніжжя та
табличку – містять прокреслене одинарними рисками зображення № 2144 та по-
двійними – № 2293. Окремо слід згадати малюнок хреста № 2297, якій містить
обабіч щогли літери òî.

Всі розглянуті вище малюнки можуть тлумачитись як своєрідні звернені
до Спасителя молитви, водночас вони ж могли символічно розкривати тему спо-
кути гріхів та спасіння людства через хресну жертву Ісуса Христа.

Голгофських хрестів виявлено десять. В одному випадку (№ 2745) основа
щогли шестикінечного хреста спирається на пряму лінію, що, вірогідно, симво-
лізує Голгофу. На одноступінчасту Голгофу поставлена щогла чотириконечного
хреста складної форми, виконаного в апсиді (№ 2982). На двоступінчасту Гол-
гофу спираються основи щогл чотирьох хрестів (№№ 2401, 2424, 2432 та 2479).
В одному випадку основа щогли шестикінечного хреста спирається на тристу-
пінчасту Голгофу (№ 2281). Малюнок № 2352 зберігся фрагментарно, від нього
простежуються лише дві сходинки. Трикутну форму Голгофа має в графіті № 2299
та № 2434, останнє збереглось частково.

Всі ці зображення хрестів тісно пов’язані з Розп’яттям, тож вони могли
розкривати тему спокути гріхів та спасіння людства через хресну жертву Ісуса
Христа. Особливо це стосується виконаних на високому художньому рівні зоб-
ражень № 2982 та № 2281.
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Малюнок проквітлого хреста з-поміж зображень досліджуваного архі-
тектурного об’єму лише один (№ 2425). Символ проквітлого хреста доволі часто
зустрічається в християнському 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]. Вірогідно,
в цьому випадку ми маємо теж розглядати графіті з позицій прагнення автора
розкрити тему спокути гріхів та спасіння людства.

З-поміж інших незвичних форм хрестів, слід виділити незавершене зоб-
раження хреста-безанта, що складається з п’яти кіл. В епіграфіці Софії Київської
це вже третє подібне зображення. На нашу думку, на формування семантики
хрестів-безантів вплинула одна з форм рипід, яка має вигляд п’ятичастного квад-
рифолію, що складається з чотирьох хрестоподібно розташованих круглих ме-
дальйонів з колом посередині; на цю думку наштовхують пам’ятки сакрального
мистецтва Х – ХІ ст. грузинської церкви [Мачабели 2007, с. 281]. Проте, врахо-
вуючи обмаль даних щодо вигляду давньоруських рипід, а також і ту обставину,
що в мозаїчних композиціях зі сценами причастя у Софійському та Михалів-
ському соборах ці предмети в руках ангелів мають дещо інший вигляд [див., напр.:
Лазарев 1960, табл. 33, 34, 42; 1966, табл. 5], ми не могли впевнено стверджувати
про прямий генетичний зв’язок між цим типом рипід та графіті з зображенням
хрестів-безантів у Софії Київській. Втім, безсумнівним є факт, що перед авто-
рами був реальний прототип хреста-квадрифолію. Для прикладу можемо навести
виявлений у Твері бронзовий наперсний хрест-енколпіон (дендродата – 1300-
1311 рр.) [Лапшин 2009, с. 100, рис. 97, 2], прямі аналогії якому мають півден-
норуське, вірогідно, київське походження [докл. див.: Лапшин 2009, с. 100-101].
Форму квадріфолію мають і натільні хрестики, для прикладу можемо навести
бронзовий ажурний з петлеподібними раменами (кінець ХІІІ – XIV ст.) виявле-
ний у Твері [Лапшин 2009, с. 99, рис. 96, 6], або ж виявлений в с. Мушкатівка
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.) натільний хрестик ХІІ – ХІІІ ст., середох-
рестя та кінці рамен якого круглі і оформлені циркульним орнаментом [Ягодин-
ська 2008, с. 179, рис. 4, 14]. Окрім того, форму квадріфолію має візерунок на
інкрустованій мозаїкою шиферній спинці крісла митрополита в головному вів-
тарі Софії Київської [див., напр.: Архипова 2005, с. 67, рис. 36; с. 207, 2].

На окрему увагу заслуговує зображення хреста № 2275 на фресці з обра-
зом св. Миколая. Кінці щогли прикрашені колами, а сама вона – частими скісними
лініями. Ще по колу прокреслено обабіч щогли над перекладиною. Від кінців пе-
рекладини вниз опускаються довгі хвилясті лінії. Загалом, зображення нагадує
стилізований у вигляді тризубу монограматичний хрест [Смирнова 2007, с. 226].

ІІ.2.2. Зображення святих

В межах північної частини приділа свв. Іоакима та Анни виявлено два
малюнки, які можуть бути віднесені до цієї категорії.

Перший був опублікований С. Висоцьким під № 70. Він  є погрудним
зображення молодої людини з пишним кучерявим волоссям, чим нагадує образ
св. великомученика Георгія, зображений в консі апсиди однойменного приділа.
Праворуч зберігся супровідний напис Ãåîðãè Õðàáðîè ‘Георгій Хоробрий’. Тобто,
безсумнівною ідентифікацією святого є образ св. Георгія Великомученика.
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Інший малюнок, № 2245, знаходиться на фресці з образом св. Миколая,
він є погрудним зображенням людини з хрестом у руці, що дозволяє визначити
образ як мученика. Над лівим плечем святого збереглись залишки супровідного
напису, за яким можемо встановити, що тут зображено мученика III ст. н.е. Лев-
кія, який був страчений в Кесарії під час гонінь на християн за правління Деция
(249-251 рр.) разом з Фірсом, Калініком, Філімоном, Аполонієм та багатьома ін-
шими [Жития 4, с. 392-416]; пам’ять святого припадає на 14 грудня, вона при-
сутня у багатьох давньоруських місяцесловах [Лосева 2001, с. 223].

Мотиваційні чинники появи цих малюнків лишаються нез’ясованими.
Впевнено можемо відмітити відсутність патронального зв’язку між образами
зображених в графіті святих із образами на фресці. Не виключено, що автори
прагнули намалювати своїх небесних покровителів.

ІІ.2.3. Символи, пов’язані з частинами людського тіла

В північній частині приділа виявлено сімнадцять зображень рук у бла-
гословляючому жесті (№№ 48б, 48в, 48г, 48є, 2150, 2161, 2163, 2166, 2167, 2173,
2179, 2181, 2222, 2223, 2230, 2259). Нами висловлювалась думка, що подібні ма-
люнки слід розглядати як своєрідну піктограму – символічну молитву-прохання
Божого благословення для автора [Корнієнко 2007, с. 57]. Проте дослідження в
цій частині приділа дозволили виявити ще одну функцію подібних малюнків –
вони слугували однією з форм понівечення інших зображень. Для цього варто
звернути увагу на групу об’єднаних під № 48 графіті, а також двох малюнків
(№ 2166 та № 2167) на видряпаному зображенні собаки. Втім, наразі складно
встановити причини понівечення одних зображень та залишення поруч недотор-
каними подібних.

В двох випадках на фресці прокреслене зображення розкритої долоні
руки (№ 48е та № 2258), яка символізує жест слухання.

Окрім малюнків рук в цій частині приділа виявлено чотири зображення
голів (№№ 277, 2253, 2280 та 2634). 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 неможливо встановити
мотивацію авторів, які виконували ці зображення на фресках храму.

ІІ.2.4. Предмети релігійного вжитку та артефакти

При номенклатурі цієї категорії ми спирались на систематизацію Дж. Фер-
гюссона, як і під час зарахування до неї зображень. Серед графіті північної час-
тини приділа свв. Іоакима та Анни сюди можуть бути віднесені два малюнки
човнів (№ 2233 та № 2263), виконані на фресці з образом св. Миколая. У христи-
янстві Церква уподібнюється до човна, в якому віруючі знаходять безпеку та от-
римують спасіння [Апостолос-Кападона 2000, с. 116; Уваров 2001, с. 200-201;
Фергюсон 1998, с. 285; Холл 1999, с. 305-306].

ІІ.2.5. Символи, пов’язані з землею та небом

Як і в попередній категорії, відносячи до неї малюнки ми спирались на
систематизацію Дж. Фергюссона. У двох випадках на фресці прокреслений ма-
люнок зірки (№ 2129) та, вірогідно, сонця (№ 2136).

Зображення зірки, що сяє, в християнському мистецтві виступає симво-
лом Божественного покровительства [Фергюсон 1998, с. 45], сонце є символіч-
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ним втіленням Ісуса Христа, що спирається на пророцтво Малахії: „А для вас,
хто Ймення Мойого боїться, зійде Сонце Правди та лікування в промінях Його, –
і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята!” (Мал. 4:2).

Окрім того, у вімі виявлене символічне зображення крил (№ 2457), які є
символом божественної місії [Фергюсон 1998, с. 46].

Нажаль, встановити зміст, який вкладали середньовічні автори у свої ма-
люнки, доволі проблематично.

ІІ.2.6. Антропоморфні зображення

З-поміж північної частини приділа свв. Іоакима та Анни виявлено два
графіті, які можуть бути віднесені до цієї категорії.

Перший малюнок (№ 2374) доволі схематичний, простежуються лише
контури людської голови та тулуба.

Другий малюнок (№ 48а) є реалістичним погрудним зображенням лю-
дини з широко розкритими очима та капелюхом на голові, зі складеними на гру-
дях руками, тобто, у жесті покірності. Загалом зображення людини нагадує
фігури придворних євнухів у фресках веж, зокрема, на зображенні ложі іподрому
[див.: Никитенко 2008, с. 272-276]. Вочевидь, автор графіті взяв за взірець саме
ці фрескові зображення, які він міг бачити, піднімаючись сходами на другий по-
верх. Тобто, не виключене князівське походження автора малюнка. Доволі цікаво,
що пізніше хтось домалював до фігури чоловіка коня, внаслідок чого людина
„перевтілилася” у вершника.

ІІ.2.7. Зооморфні зображення

В північній частині приділа виявлено дванадцять графіті, віднесених до
цієї категорії. Більшість з них зосереджена на фресці з образом св. цілителя Пан-
телеймона. Наразі нам складно пояснити причини такої концентрації малюнків
тварин саме на цій фресці.

В кількісному аспекті серед зображень тварин домінують малюнки коней
(№№ 48д, 2148, 2191, 2194, 2195, 2336). За стилем виконання вони досить різ-
номанітні, деякі виконані на високому професійному рівні (№ 2148), деякі доволі
схематичні (№ 2194 та № 2195). Символічне значенн коня в християнстві неод-
нозначне. Так, кінь він уособлює мужність, благородство, хоробрість, й, водно-
час, хіть [Апостолос-Кападона 2000, с. 128; Фергюсон 1998, с. 18]. Доволі
цікавим є зображення № 48д, адже його автор підмалював коня до зображення
людини № 48а, перетворивши її на вершника. Більше того, він ще й домалював
вуздечку, простягнувши її до рук чоловіка. Тому виконання цього малюнку мо-
жемо розглядати як жартівливе. Водночас слід наголосити, що в символічному
аспекті кінь та вершник уособлюють символ перемоги в боротьбі добра над злом
(Об.: 6: 2; 9: 17-19; 19: 11-14, 19-21). Саме з таких позицій інтерпретуються деякі
графіті з зображенням вершників [див., напр.: Хаджиев 2009, с. 374]. Тож ми не
можемо виключати, що автор малюнка № 48д, дописаного до зображення № 48а,
прагнув передати саме це значення символу.

Подібно до коня, в християнському мистецтві пес виступає уособленням
хоробрості, пильності й вірності, проте, водночас, він є символом зла [Апосто-
лос-Кападона 2000, с. 128; Маурітссон 2000; Фергюсон 1998, с. 18]. В північній
частині приділа виявлено два зображення собаки (№ 2158 та № 2165).
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Тричі зустрічається зображення кота, в двох випадках фігура виконана
повністю (№ 2196 та № 2225), в одному – лише голова (№ 2149).

Окрім цих зображень, на фресці з образом св. Пантелеймона виконаний
доволі реалістичний малюнок голови барса (№ 2151). Образ барса в християн-
ському мистецтві уособлював символ сильного та вірного стража, імператорської
чи князівської влади, воїнської звитяги [див., напр.: Лавыш 2008, с. 96].

Мусимо констатувати, що наразі нам важко встановити, яку мету пере-
слідував автор, виконуючи зображення тієї чи іншої тварини на фресці.

ІІ.2.8. Орнітоморфні зображення

У вімі північної частини приділа на фресці з образом св. Василія Вели-
кого виконано два малюнки птахів. В одному випадку автор обмежився виконан-
ням лише голови (№ 2778). Інший автор голкою прокреслив птаха, який сидить
розправивши крила (№ 2808). Значна схематичність перешкоджає впевнено вста-
новити, кого саме намагався він зобразити. Однак поза подібна до зображень пта-
хів на предметах давньоруського декоративно-ужиткового мистецтва [див., напр.:
Голуб 2010, с. 158-160; Лавыш 2008, с. 141, рис. 311-313; Моця, Казаков 2011,
с. 214]. Водночас, такий малюнок схожий на оформлення ініціалів літер, що їх
зустрічаємо, наприклад, в рукописі ХІ ст. тринадцяти Слів Григорія Богослова
[Столярова 1998, с. 144-145]. Ймовірно, автор графіті намагався зобразити раніше
бачений ним на прикрасах або в книжках малюнок. Не виключено тлумачити гра-
фіті як приклад оформлення книжкових мініатюр софійського скрипторію.

ІІ.2.9. Сюжетні зображення

До цієї категорії нами зараховуються малюнки, автори яких намагались
донести до глядачів не одноосібні зображення людини, тварини чи птаха, а ті,
які є поєднанням малюнків попередніх категорій. Зокрема, серед епіграфічних
матеріалів даної частині приділа ми можемо виділити чотири зображення вер-
шників. Всі вони виконані дітьми. Два з них (№ 2318 та № 2319) виконані доволі
ретельно, незважаючи на пошкодження тиньку, можемо впевнено розпізнати кон-
тури коней та вершників. Ще в одному графіті (№ 2637) обриси тіла людини роз-
пізнаються більш-менш впевнено, а ось контури коня доволі схематичні. Один
малюнок (№ 2319) може бути інтерпретований як зображення лицаря на коні в
бойовому обладунку. Вище ми зазначали, що в християнстві зображення вер-
шника символізує перемогу добра над злом, однак ми не впевнені, що саме це
значення символу прагнули передати автори виявлених малюнків.

Доволі цікаво поглянути на графіті № 2193, виконане на фресці з образом
св. Пантелеймона. Автор зобразив людину з великою головою, в конічному ка-
пелюсі, на обличчі позначені очі та ніс. Зображення тварини доволі схематичне,
адже передано лише тулуб та голову, ноги відсутні. Праворуч знаходиться суп-
ровідний напис у вигляді двох літер ÈÀ, що імітує крик тварини. Останнє до-
зволяє припустити тлумачення малюнку як спробу зображення дитиною в’їзду
Ісуса Христа до Єрусалиму на осляті (Мт. 21: 1-11; Мр. 11: 1-11; Лк. 19: 29-38;
Ів. 12: 12-15): îáðhòú æå è³ñ îñë# âúñhäå íà í~ “êîæå ~ñòü ïèñàíî íåáî è
ñ#äúmè ñèwíîâà ñå öðü òâîè ãð#äåòü . ñhä# íà æðhá#òå îñëè [Остроми-
рово евангелие 2007, с. 143]. Втім, відсутність німбу над вершником примушує
розглядати таку трактовку сюжету графіті як вірогідне припущення.
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ІІ.2.10. Емблеми

До категорії емблем нами віднесене тридцять одне зображення. З них до-
волі часто зустрічаються малюнки, утворені поєднанням різної форми ліній: пря-
мих, округлих, зігнутих, хвилястих (№№ 2112, 2160, 2180, 2188, 2203, 2211, 2323,
2324, 2376, 2632). На жаль, визначити значення цих малюнків наразі не виявля-
ється за можливе, єдине, що можна точно встановити, так це цілеспрямований
характер виконання.

Два малюнки являють собою фігури у вигляді сітки (№ 2135 та № 2504).
Подібні графіті зустрічались серед епіграфічних пам’яток собору. Ми вже зазна-
чали неоднозначність трактування подібних зображень, адже дослідники пропо-
нують розглядати їх як вираз магічних уявлень про добро та зло, як звичайні
учнівські вправи з геометрії [див., напр. Сапрыкин, Масленников 2007, с. 30], як
зображення гральної дошки [див., напр.: Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991,
с. 117]. На нашу думку, в християнському мистецтві сітку варто пов’язувати з ат-
рибутом рибаря, в іпостасі якого виступає Ісус Христос [Корнієнко 2010, с. 398].
За спостереженнями О. Уварова, в подібних символах міститься значення Цар-
ствія Небесного, яке Христос пояснює схожим порівнянням [Уваров 2001, с. 184-
185]: „Подібне ще Царство Небесне до невода, у море закиненого, що зібрав він
усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його і, сівши, вибирають до по-
суду добре, непотріб же геть викидають” (Мт. 13, 47-48).

Дещо складнішу від попередніх зображень конфігурацію містять ма-
люнки, утворені не тільки поєднанням різної форми відрізків, а й елементів гео-
метричних фігур (кіл, трикутників чи квадратів) або ж близьких за формою до
літер знаків (№№ 2205, 2376, 2377, 2458, 2459, 2646, 2764, 2768, 2802).

Власне з геометричних фігур в північній частині приділа свв. Іоакима та
Анни у вівтарі зустрічається зображення рівнобічного трикутника (№ 2976), який
є символом Бога-Отця або Трійці [Фергюсон 1998, с. 255].

Виявлено чотири малюнки пентаграм (№№ 2774-2777), всі вони зосе-
реджені на фресці з образом св. Василія Великого у наві. В християнському мис-
тецтві ця зірка символізує п’ять ран Розіп’ятого Христа, а також захист від
диявола [Апостолос-Кападона 2000, с. 168; Энциклопедия 2005, с. 215]. Водно-
час ми зазначали, що подібні знаки могли слугувати для ідентифікації 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]. Також пентаграма також вхо-
дить до складу герба „П’ятиріг” (Рietyrog) [Niesiecki 3, s. 593-594].

На цій же фресці нами виявлені три графіті  у вигляді заплетеної стрічки
(№№ 2782-2784). Подібні сюжети здавна зустрічаються в декоративно-ужитко-
вому мистецтві. Найвідомішою є прикрашена плетеною стрічкою кістяна ложку
з розкопаного 1909 р. дитячого поховання Х ст. на північний схід від руїн Деся-
тинної церкви [Каргер 1958, с. 174-176, табл. XVII], подібний плетений орнамент
у вигляді тонкої стрічки зустрічається і на інших предметах, зокрема, псаліях
[Сергєєва 2011, с. 128, 225, табл. 54, 4]. Втім, прототипом нашим зображенням
вірогідніше служили не прикраси побутових предметів, а зразки оформлення іні-
ціалів літер. Зокрема, так оформлені ініціали в Лествиці Іоанна Лествічника [Рус-
ская азбука 1998, с. 71, 80, 96, 100, 126], що датується ХІІ ст. і написання якої
пов’язується з київським скрипторієм [Запаско 1995, с. 182-183]. Схожим чином

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської
__________________________________________________________________________________

618



оформлені літери в молитовному написі Мартина у вімі Михайлівського приділа
Софійського собору [Рыбаков 1947, с. 57-58, рис. 1; Высоцкий 1976, с. 50-51,
табл. XL; 1, 2]. Тож виконання у вімі малюнків плетінок слід, вірогідно, пов’язати
з діяльністю софійського скрипторію, а самі графіті розглядати як зразки еле-
ментів оформлення ініціалів або ж своєрідною тренувальною роботою писців.

Можливо, малюнок № 2407 у вигляді квітки також слід віднести до групи
зразків оформлення ініціальних літер, адже схожим (проте не тотожним) чином
виконано прикраси ініціальних літер ð в рукопису ХІ ст. Тринадцяти Слів Гри-
горія Богослова [див.: Столярова 1998, с. 140].
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ПІСЛЯМОВА
В четвертій частині „Корпусу графіті Софії Київської” публікуються 949

написів та малюнків, виявлених під час дослідження північної сторони приділа
свв. Іоакима та Анни. Переважна більшість епіграфічних пам’яток вводиться в
науковий обіг вперше, адже С. Висоцький опублікував лише сорок два графіті,
що знаходяться в цьому архітектурному об’ємі. Окрім того, до книги включені
ще два малюнки, виконані на поверхні сирого личкувального розчину північно-
східного стовпа потрійної аркади (приділ св. Георгія Великомученика).

Більшість опублікованих у книзі графіті зосереджена у вівтарній частині,
це явище характерне для софійської епіграфіки. Адже переважно це записи об-
числення кількості проведених поминальних служб за душу людини, яка спла-
тила за таке своєрідне занесення у поменник на стінах Святої Софії певний
грошовий внесок – ругу, що цілком відповідало практиці давньоруської церкви.
Про таку практику, починаючи з ХІ ст., довідуємось з відомого напису на пів-
денно-західному підкупольному хрещатому стовпі, в якому повідомляється про
внесення плати (руги) за поминання душі князя Святослава Ярославича.

Прикметною рисою графіті північної частини приділа свв. Іоакима та
Анни слід назвати наявність цілого циклу пам’ятних написів, в яких згадуються
дати смерті або поховання представників родини одного з ктиторів Софійського
собору – Ярослава Володимировича. Так, в знаменитому написі на фресці з об-
разом св. Пантелеймона, який був особливо шанованим в родині цього князя,
повідомляється про поховання Ярослава в стінах Святої Софії у неділю 20 лю-
того 1054 р. Це доволі важливо підкреслити, адже до недавнього часу текст гра-
фіті трактувався як запис про смерть Ярослава, що суперечило даним писемних
джерел, в більшості з яких смерть князя віднесена до суботи 19 лютого 1054 р.
Комплексне дослідження літописних даних та тексту графіті дозволило встано-
вити, що на стінах Софійського собору зафіксований все ж таки день, коли тіло
князя поклали до саркофагу, поставленого в спеціально влаштованій у східній
частині північної внутрішньої галереї усипальні.

В двох інших написах автори повідомляють про смерть сина Ярослава
Всеволода у середу вдень 13 квітня 1093 р. та сина останнього й онука першого
Володимира Мономаха 19 квітня 1125 р.

На відміну від цих пам’ятних написів, виконаних третіми особами, в пів-
нічній частині приділа виявлені також графіті, авторами яких є самі діти Ярос-
лава Володимировича, Святослав, великий князь київський, та Анна, майбутня
французька королева.

Не менш важливим з джерелознавчого погляду є цілий комплекс моли-
товних написів, залишених на стінах Софійського собору Мартином Семьюно-
вичем. Завдяки комплексним дослідженням київської епіграфіки, нам вдалося
прослідкувати деякі моменти біографії цієї людини. Слід підкреслити, що ця ін-
формація отримана виключно завдяки даним графіті. Мартин походив з родини
священика, який служив при Святій Софії. Його батька звали Семьюном, мати –
Анною. На початку ХІІ ст. у них народився син, який отримав ім’я Мартин, во-
чевидь, на честь св. Мартина Сповідника, Папи Римського, який був засланий
до Херсонесу, де й загинув. Про шанування цього святого Руською Церквою свід-
чить включення образу св. Мартина до святительського чину вівтаря приділа
св. Георгія Великомученика. Подібно багатьом попівським дітям, Мартин Се-
мьюнович пішов стопами батька, розпочавши служіння при кафедральному
храмі. Після зведення Кирилівської церкви його було переведено на нове місце
служіння, про що свідчать два виконані Мартином у її дияконнику графіті.
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Завдяки виявленню „автографів” Мартина Семьюновича вдалося не
тільки отримати унікальні відомості щодо особи одного з перших служителів
Кирилівської церкви, а й підтвердити концепцію І. Марголіної щодо раннього
датування храму, згідно якої церква була побудована протягом 1139-1146 рр.,
тобто, в період князювання Всеволода Ольговича.

В північній частині приділа свв. Іоакима та Анни виявлено також два
ранні датовані графіті, в яких зазначені прямі дати: 1019 р. та 1028 р. Ці написи
є вагомим аргументом на користь концепції Н. Нікітенко, яка називає фундатором
храму Володимира Святославича. Ці дати однозначно вказують на те, що літо-
писні 1017-й та 1037-й рр. не можуть бути прийняті як одна з дат заснування
Софії Київської. Адже вже на 1019 р., як свідчить форма прорізів даного напису,
виконаних по сухому тиньку, храм був не лише побудований, а й прикрашений
фресковим розписом.

Нами неодноразово підкреслювалась важливість залучення даних графіті
в якості джерела для дослідження стінопису Софійського собору, зокрема, для
визначення однофігурних фрескових зображень святих. Переважна більшість з
них не зберегла супровідних написів-дипінті, тож виконане на фресці ім’я свя-
того, в молитовному зверненні або як підпис до образу, при співставленні з іко-
нографією дозволяє атрибутувати, хто саме зображений на фресці. Завдяки
проведеному нами дослідження вдалося визначити образи св. Єрміонії, доньки
св. апостола Філіпа, св. Сави Освяченого, засновника та ігумена знаменитої
лаври поблизу Єрусалима, що носить його ім’я, св. Димитрія Скевофілакса,
св. Папи Римського Лева Великого, св. Мелетія Антіохійського, св. Карпа, єпис-
копа Тіатіри та св. диякона Папіли. Також була підтверджена іконографічна ат-
рибуція образів св. цілителя Пантелеймона на св. Миколая, особливо шанованих,
як свідчать численні написи саме на цих фресках, давньоруських святих.

Не менш важливими, аніж давньоруські, є написи раннього модерного
часу, на які раніше практично не зверталась увага вчених. Такі написи є цінним
джерелом для дослідження в галузі біографістики та генеалогії XVI – XVII ст.
Зокрема, вивчення написів північної сторони приділа свв. Іоакима та Анни до-
зволило виявити ряд текстів, виконаних представниками відомих шляхетських,
а також і київських міщанських родів. Варто наголосити, що в писемних джере-
лах інформація про багатьох з цих людей відсутня, тож ці графіті містять уні-
кальні відомості.

Отже, результатом новітніх епіграфічних досліджень Софії Київської,
зокрема, вивчення графіті північної сторони приділа свв. Іоакима та Анни, варто
назвати введення у науковий обіг значного комплексу з майже тисячі автентич-
них історичних джерел ХІ – кінця XVIІ ст., інформація яких дозволяє розв’язати
ряд питань, пов’язаних з архітектурою Софійського собору та її монументальним
розписом, уточнити деякі відомості писемних джерел щодо окремих фактів іс-
торії середньовіччя та раннього модерного часу.

Післямова
__________________________________________________________________________________
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І.1. Фреска з образом св. Єрміонії 

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від правого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2094 179 4

І.2. Фреска з образом невідомої св. мучениці

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від лівого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2095 166 96
2096 157 99
2097 134 72
2098 146 98
2099 125 17
2100 143 21
2101 149 31

І.3. Фреска з образом св. Пелагії Антіохій-

ської

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від лівого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2102 161 63
2103 161 76
2104 159,5 80
2105 165 98
2106 167 104
2107 134 83
2108 142 66
2109 92 94

І.4. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від лівого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2110 168 71
2111 149,5 41
2112 105 162
2113 86 37
2114 85 25
2115 101 14

І.5. Фреска з образом невідомої святої

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від правого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2116 204 46
2117 193 29
2118 182 48
2119 143 28
2120 170 44
2121 168 31
2122 95,5 69

2123 141,5 24
2124 153 41

І.6. Фреска з образом св. Сави Освященного

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від лівого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2125 184 14
2126 172,5 38
2127 204 16
2128 140 7,5
2129 151 12
2130 158,5 38
2131 168 54
2132 132,5 97
2133 143 91
2134 158 64
2135 81 72
2136 104 63

І.7. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від лівого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2137 166 53
2138 152 19
2139 148 19
2140 116 29

І.8. Фреска з образом св. Пантелеймона

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від правого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

3 141 90
8 148 110
8а 163,5 108
47 152 15
48 149 12
48а 145,5 10,5
48б 145 10
48в 150 6
48г 144,5 4,5
48д 142 10
48е 143 7
48є 143 12
196 169 17
197 169,5 5,5
454 162 68
455 164 83
2141 176 6,5
2142 148,5 5
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2143 150 3,5
2144 150,5 8
2145 156 5,5
2146 148 2,5
2147 141 6,5
2148 134 10
2149 131 16
2150 138 5,5
2151 119 18
2152 112 13,5
2153 127 18
2154 130,5 25
2155 161 10
2156 160 4
2157 159,5 4
2158 158,5 17
2159 151 16,5
2160 146 19
2161 149 20
2162 140 26,5
2163 152 22
2164 156,5 27
2165 158 22
2166 158 21
2167 158 23
2168 157 11,5
2169 160,5 20
2170 149,5 13,5
2171 164 12
2172 163 17,5
2173 160,5 23,5
2174 168,5 17
2175 114 26
2176 152 39,5
2177 183 61,5
2178 182 50
2179 144 33,5
2180 142 35
2181 159 6
2182 138,5 42
2183 142 41
2184 143,5 43
2185 176 50
2186 173,5 50
2187 154,5 53
2188 154,5 62
2189 137 53
2190 120,5 68
2191 115,5 75
2192 128 76

2193 131 58,5
2194 145 59
2195 143 78
2196 135 91,5
2197 111 57
2198 139 110
2199 141,5 102,5
2200 143 96,5
2201 145 92,5
2202 148 88
2203 155 68
2204 132 101
2205 147 98
2206 148,5 103,5
2207 146 101,5
2208 146 102
2209 159,5 109
2210 176 64
2211 150,5 84
2212 188 112
2213 163 100

І.9. Фреска з образом св. Миколая 

№ Відстань     Відстань

від сучасної            від лівого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

17 165 97
18 151 82
19 147 72
24 149 41
64 143 39
264 128,5 77,5
277 126 39,5
2214 150 29,5
2215 141 5
2216 145,5 4,5
2217 155 5
2218 156 23
2219 154,5 32
2220 144,5 19
2221 134 7,5
2222 139,5 20,5
2223 130,5 11
2224 144 18,5
2225 136 11,5
2226 135 20
2227 133 25
2228 129,5 13,5
2229 118 32
2230 126 32,5
2231 119 22
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2232 119,5 26,5
2233 121 32
2234 114 17
2235 109 13,5
2236 114 32
2237 104 33
2238 90 39
2239 98 74,5
2240 108 52,5
2241 92 45
2242 110 40
2243 103 78
2244 114 82
2245 127 46
2246 131 41
2247 123 42,5
2248 128,5 41
2249 120 42
2250 119 49
2251 122,5 50
2252 128 66,5
2253 128 68
2254 130 60
2255 131 68
2256 131,5 68
2257 134,5 60
2258 128 54,5
2259 128 57,5
2260 123 58
2261 119 75
2262 121 73,5
2263 120 65
2264 111 68
2265 111 75
2266 128 85
2267 109 79
2268 106,5 77
2269 110,5 97,5
2270 109 102,5
2271 106 99,5
2272 109 109
2273 125 96
2274 126 102
2275 128 111
2276 132,5 108,5
2277 130 103
2278 132 91
2279 136 86
2280 134 78
2281 147 112

2282 135 112
2283 165 102
2284 130 93
2285 119 65
2285а 258 4
2286 136 90
2287 154 105

І.10. Фреска з образом св. пророка Мойсея

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2288 202 59
2289 185 26
2290 185 16
2291 179,5 58,5
2292 168 54
2293 161 29
2294 159 16
2295 148 24,5
2296 145 9
2297 130 50,5
2298 123 49
2299 119 30
2300 129 21
2301 127,5 11

І.11. Фреска з образом св. Іоанна Златоуста

№ Відстань     Відстань

від сучасної         від правого ребра

підлоги (см)             лопатки (см)

2302 189,5 39
2302а 190 27
2303 125,5 37
2304 129 52
2305 134 33
2306 142 4
2307 107 28

І.12. Фреска з образом невідомого святого

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

194 133 30,5
230 147 43
2308 182 5
2309 168 7
2310 151 16
2311 149 18
2312 151 6
2313 150 6
2314 128 20
2315 117 28
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2316 102 12
2317 99,5 12
2318 67 60
2319 71 93
2320 137 35
2321 96 26,5
2322 69 84
2323 88 93
2324 82,5 93,5
2325 140 24
2326 132 54
2327 141 91
2328 91,5 70
2329 135 93
2330 96 70
2331 78,5 51
2332 111 52,5
2333 81 36
2334 94 43
2335 131 95,5
2336 67 44

І.13. Фреска з образом св. Димитрія Скево-

філакса

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

9 151 50
9а 152 29
16 138 42
70 132 53
143 121,5 59
233 174 37
234 160 38
235 140 36
2337 138,5 33
2338 138,5 37,5
2339 170 43
2340 166 39
2341 165 34
2342 165 32
2343 155 51,5
2344 152 38
2345 155 42
2346 165 66
2347 146 34,5
2348 143 42
2349 143 28
2350 149 17
2351 142 16
2352 135 10,5

2353 131 10,5
2354 135 16
2355 123 46
2356 124 18
2357 126,5 57,5
2358 129 35
2359 118 38
2360 153 64
2361 151 67
2362 139 50
2363 138 54,5
2364 134 55,5
2365 140 67
2366 134 65
2367 113 59
2368 113 52
2369 94 67
2370 100 62,5
2371 143,5 50,5
2372 94 35,5
2373 104 26
2374 99 37,5
2375 108 47
2376 92 30,5
2377 95 19,5

І.14. Фреска з образом св. Міни

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від правого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

151 151 27
222 193 18
223 132 47
2378 193 40
2379 206 27
2380 183 37
2382 179,5 33
2382 161 30
2383 152,5 48
2384 146 40
2385 148 53
2386 143 26
2387 142 26
2388 132,5 16,5
2389 135 26
2390 132 14
2391 130 26
2392 135 58
2393 127 32
2394 117 55
2395 226 42
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І.15. Фреска з образом св. Димитрія Солун-

ського 

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

99 153 108
192 176 95,5
193 147 72
2396 298 22
2397 290 36
2398 275 34
2399 229 19
2400 242 27
2401 130 63
2402 158 76
2403 149,5 106
2404 147,5 102
2405 143 103,5
2406 141 100
2407 142,4 107,5
2408 142 106,5
2409 138 106
2410 139 92
2411 134 98
2412 138 101
2413 133 107
2414 127 107
2415 71 64
2416 71 60
2417 68 56

І.16. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

191 123 64
2418 143 68
2419 206 20
2420 155 46
2421 192,5 40

І.17. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної                від кута 

підлоги (см)             стіни (см)

59 128 30
173 143 31
174 137 31
190 117 28
190а 117 35
2422 161 28,5
2423 141,5 18
2424 144 12,5

2425 131 20,5
2426 134,5 22,5
2427 125,5 10
2428 125 18,5
2429 130 11
2430 119 12
2431 117 7
2432 102 28,5
2433 112 18
2434 109 16
2435 108 33,5
2436 108 16
2437 108 16
2438 101 34,5
2439 150 37
2440 180 35

І.18. Фреска з образом св. Іполіта Римського

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від правого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

226 137 32
239 114 24
2441 134 28
2442 211 96
2443 146 49
2444 137 63
2445 156 83
2446 156 65
2447 131 55
2448 120 44
2449 131 53
2450 123 53
2451 127 73
2452 120,5 61
2453 177,5 73
2454 106 44
2455 104 63
2456 84 70
2457 87 63
2458 78 64
2459 78,5 56
2460 141,5 39
2461 141 36
2462 125 38
2463 120 35
2464 41 38
2465 40 41
2466 30 19
2467 26 46
2468 20 43
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2469 137 12
2470 92,5 27
2471 89 21
2472 107 6
2473 131 5
2474 146 5
2475 140 5
2476 125 5
2477 116 6
2478 137,5 15,5
2479 114 26
2480 123 23
2481 129,5 32
2482 127,5 33
2483 129 27
2484 134,5 22
2485 144 30
2486 140 27
2487 143,5 28
2488 125 16
2489 141 23
2490 143 17
2491 147 22
2492 150 22
2493 152 22
2494 157,5 24
2495 161 22
2496 164 29
2497 167 20
2498 173 22
2499 176 22
2500 179 21
2501 173 6
2502 154 4
2503 163 5
2504 81 19
2505 177 16
2506 136,5 4
2507 190 45
2508 136 6
2509 198 18
2510 185 18
2511 192 19
2512 205 22

І.19. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2513 219 9
2514 209 7

2515 195 48
2516 179 22
2517 176 34
2518 171,5 41
2519 165,5 26
2520 159,5 36
2521 183 11
2522 172 3
2523 168 10
2524 185 30
2525 160 5
2526 156 8
2527 157 14
2528 154 8
2529 162,5 15
2530 152 18,5
2531 122,5 14
2532 139 12
2533 145 6
2534 144 10
2535 137 11
2536 135 13
2537 132,5 16
2538 130 15
2539 131 22
2540 145 16,5
2541 138 24
2542 142 21
2543 161 21
2544 137 20
2545 154 32
2546 150,5 31
2547 149 31
2548 147 29
2549 144 33
2550 141 33
2551 138 33
2552 140 34,5
2553 134 23
2554 133 24
2555 170 68
2556 151 61
2557 160 71
2558 151 71
2559 146 65
2560 148 72
2561 154,5 54,5
2562 150 43
2563 146 52
2564 145 50
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2565 141 50
2566 138 57
2567 134 57
2568 141 72
2569 137 70
2570 135 70
2571 130 63
2572 121 63
2573 139 54
2574 132 65
2575 127 30
2576 126 38
2577 113 68
2578 105 11
2579 105 32
2580 114 26
2581 118 51,5
2582 26 10
2583 84 87
2584 104 66
2585 53 19
2586 106 58

І.20. Фреска з образом невідомого святого

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від правого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2555а 167 103
2557а 161 103
2558а 150,5 103
2559а 136 102
2587 230 88
2588 215 92
2589 242,5 97
2590 191 67
2591 196 92
2592 142 78
2593 188 104
2594 167 73
2595 150,5 63,5
2596 160 42
2597 175 90
2598 182 91
2599 157 97
2600 156 81
2601 158 88
2602 152,5 93
2603 125 101
2604 120 101
2605 145 104
2606 155 83

2607 144 90
2608 133 89
2609 129 100
2610 154 64
2611 155 65
2612 162 66
2613 146 42
2614 140 64
2615 135 71
2616 146 60
2617 134 73
2618 127,5 78
2619 134 73
2620 128 77
2621 135 34
2622 138 74
2623 138 48
2624 145 69,5
2625 141 42
2626 127 67
2627 130 61
2628 129 65
2629 123 75
2630 116,5 76
2631 112 68
2632 110 65,5
2633 116 63
2634 114 61
2635 125 74
2636 112 65
2637 89 52
2638 105 68
2639 79 57
2640 87,5 99
2641 90 102
2642 107 101
2643 131 37
2644 127 39
2645 129 6
2646 105 43
2647 53,5 53
2648 39 41
2649 43 45
2650 22 23
2651 37 65
2652 29 75
2653 24 75
2654 15 70
2655 183 46
2656 152 6
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2657 135 8
2658 145 7
2659 163 6,5
2660 140 21
2661 146 22
2662 164 24
2663 177 63
2664 199 29
2665 178 74
2666 141 17,5
2667 141,5 25

І.21. Фреска з образом св. Карпа

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2668 183 107
2669 183 108
2670 155 93,5
2671 175 101,5
2672 164 105
2673 156,5 101
2674 144 97
2675 148 106
2676 134,5 106
2677 132 92
2678 190 22
2679 184,5 17
2680 168 25
2681 78 32

І.22. Фреска з образом св. Папіли

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2682 183 24
2683 179 24
2684 170 22
2685 167 28
2686 163 29
2687 161 29
2688 156 22
2689 151 20
2690 159 43
2691 176 28
2692 153 43
2693 147 46
2694 135 40
2695 136 15
2696 164 88
2697 156 23,5
2698 141 19,5

2699 143     97
2700 143 87
2701 142 82
2702 144 78
2703 159 86
2704 143 14
2705 125 80
2706 124 21
2707 144 50
2708 144 65
2709 155 61
2710 128 87
2711 126 64
2712 109 88
2713 117 36
2714 156 82
2715 121,5 82
2716 168 80
2717 156 92
2718 115 84
2719 134 67
2720 150 82
2721 149 95,5
2722 143 91,5
2723 125 92
2724 121 80,5
2725 100 14
2726 103 100
2727 114 94
2728 106 97
2729 104 56
2730 106 66
2731 85 97
2732 100 22,5
2733 90 49
2734 112 22
2735 103 27
2736 100 66,5
2737 91 67
2738 94 66
2739 94 72
2740 93 89
2741 90 85
2742 99 100
2743 82 61
2744 70 86
2744а 70 76
2745 117 49
2746 130 33
2747 180 92
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І.23. Фреска з образом св. Василія Великого

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)
*

лопатки (см)

2748 172 120
2749 168 120
2750 163 117
2751 157 119
2752 114 121
2753 115 129
2754 113,5 123
2755 112 125
2756 147 114
2757 100 123
2758 110 119
2759 84 122
2760 113 111
2761 106 107
2762 112 97,5
2763 105 100
2764 97 50,5
2765 82 116
2766 87 102
2767 82 116
2768 78 42
2769 79 109
2770 98 12
2771 102 56,6
2772 54 106
2773 112 40,5
2774 98,5 59
2775 94 54
2776 89 56,6
2777 86 54,5
2778 80 57
2779 77 49
2780 102 101
2781 96 101
2782 80 30,5
2783 106,5 35
2784 92 23
2785 183 12,5
2786 107,5 118,5
2787 96 123
2788 109 40
2789 102 45
2790 110,5 20

2791 123 5
2792 111 8
2793 114 5
2794 163 12,5
2795 150 6
2796 173 12
2797 157 11
2798 163 13
2799 147,5 14
2800 150 12
2801 145 10
2802 141 12,5
2803 141 7
2804 147,5 7
2805 135 9
2806 44 64
2807 44 24
2808 52 56

І.24. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної          від правого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2809 201 15
2810 194 4
2811 105 12
2812 153 16
2813 146 16

І.25. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2814 175 9
2815 185 10
2816 209 3,5
2817 188 5

І.26. Фреска з зображенням орнаменту

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2818 170 9,5
2819 167 3

І.27. Фреска на північній стороні апсиди

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2820 174 2
2821 251 34
2822 265 37
2823 241 37
2824 241 9
2825 236 9
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2826 234 9
2827 229 5
2828 222 9
2829 214 9
2830 208 32
2831 199 14
2832 206 16
2833 191,5 24
2834 195 21
2835 166 8
2836 179 16
2837 152,5 39
2838 170 16
2839 167 37
2840 163 17
2841 174 15
2842 151 33
2843 147 17
2844 190 37,5
2845 145 31
2846 141 6
2847 143 43
2848 153 22
2849 121 35
2850 172 30,5
2851 166 37
2852 157 80
2853 165 33
2854 157 65
2855 157 23
2856 152 71
2857 129 30
2858 148,5 83
2859 142,5 83
2860 165 90
2861 144 9
2862 155,5 86
2863 128 66
2864 165 73
2865 164 74
2866 168 58
2867 179 79
2868 168 106
2869 163 98
2870 161 117
2871 175 79
2872 163,5 111
2873 162 112
2874 174 124
2875 180 76

2876 153 53,5
2877 156 48,5
2878 153 55
2879 167 44
2880 166 48
2881 159 85
2882 141,5 56,5
2883 160 49
2884 140 48
2885 176,5 54,5
2886 171 51
2887 175,5 50,5
2888 184 44
2889 179 90
2890 182 53
2891 179 48
2892 180 105
2893 227 68
2894 186 98
2895 177 87,5
2896 186 79
2897 194 81
2898 199 106
2899 215 105
2900 208 106
2901 193 50,5
2902 188 50,5
2903 202 87
2904 204 55
2905 212 78
2906 209 55
2907 198 55
2908 195 55
2909 225 65
2910 222 82
2911 218 67
2912 223 50
2913 217 85
2914 215 60
2915 98 64
2916 96 54
2917 87 45
2918 75 35
2919 80 55
2920 67 25
2921 70 57
2922 237 67
2923 66 3
2924 198 84
2925 234 75
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2926 240 72
2927 228 71
2928 232 71
2929 235 74
2930 256 63
2931 268 92
2932 256 99
2933 264 55
2934 234 200
2935 227 200
2936 224 200
2937 204 200
2938 224 210
2939 208 202
2940 215 170
2941 190 180
2942 200 200
2943 212 202
2944 175 238
2945 193 206
2946 194 180
2947 186 176
2948 175 276
2949 217 280
2950 191 270
2951 231 273
2952 237 273
2953 181 178
2954 177 189
2955 228 313
2956 185 274
2957 220 314
2958 228 319
2959 203 354
2960 220 298
2961 216 308
2962 207 302
2963 200 333
2964 199 302
2965 194 336

2966 184 335
2967 186 334
2968 183 303
2969 189 303
2970 188 303
2971 172 300
2972 169 296
2973 173 396
2974 214 337
2975 153,5 320
2976 151 387
2977 177 325
2978 166,5 307
2979 142 373
2980 163 388
2981 170 345
2982 186 388
2983 198 370
2984 148 366
2985 264 364
2986 151 385,5
2987 168 160
2988 172,5 165
2989 174 320
2990 173 316
2991 177 300

І.28. Личкувальний розчин південної грані

східного восьмигранного стовпа приділа

св. Георгія Великомученика

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2992 45,5 23

І.29. Личкувальний розчин південно-східної

грані східного восьмигранного стовпа при-

діла св. Георгія Великомученика

№ Відстань     Відстань

від сучасної           від лівого ребра 

підлоги (см)             лопатки (см)

2993 43 29,5
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À
à цифр., 1 – № 234: àõà³; № 2973: à³; № 2608, № 2930: êà
à цифр., 1000 – № 234: àõà³; № 2610: àõkä
à спол. – № 24: à ãðhõû áîãàòûè; № 2607: à íå

ïî #ãî; № 2406: /à/ à îò÷à[h]ñà
Àâðàìèè особ., ч. – № 2607: [êú] Àâð[à]ìèþ
Àâðàìú особ., ч. – № 2626: Àâðà[ìú]

àâúãqñòú ч. – № 2176: àóã[óñ]òà
Àãàfè"особ., ж. – № 2610: Àãàfèþ; № 2420: A[ã]à[f]èþ
àzú займ. – № 59, № 173, № 174: àzú; № 191: ìåíå;

№ 223: ìè; № 2473: [ìí]å; № 222 (двічі):

ìíú; № 48, № 64, № 174, № 2601: ì#;

№ 2932: ì[#]; № 59: [ì]#
àìèíü вигук, букв. ‘нехай так буде’ – № 2232: àìåíü;

№ 9: à[ìèíü]; № 48: àì(è)í[ü]

Àíà особ., ж. – № 2164, № 2187: Àíà; № 230: Àíè;

№ 223: ñ(â#)òû[# À]ííà
Àíòîíú особ., ч. – № 233: Àíòîíà
àïðèëü ч. – № 2756: [à]ïðèë[#]

àðõèìàíúäðèòú ч. – № 2443: àðõèìàíüäðèòó
Àôàíàñèè особ., ч. – № 2176: Àôà[íàñè]è

Á
áåmèñëüíú прикм. – № 59: [áå]mèñëüíûõú
Áë#òà особ., ч. – № 2248: Áë#òà
áî спол. – № 190, № 223: áî
áîãàòú прикм. – № 196: áîãàò(î)ìó; № 24: áîãàòûè
Áîãîðîäèöà ж. – № 143: Á(îãîðîäè)öà; № 2932:

Ïðåñâ[#]ò[à# Áîã]îðî[äèöà]

Áîãú ч. – № 59: Á(î)ã[ó]; № 193: Á(îæ)å
Áîæèè прикм. – № 194: Ñâ#òhå Ñúôèå Áîæèè;

№ 230: î ðàáh Á(î)æèèè; № 2945: ðà[áú]

Á(î)æ[èè]; № 2659: ð[àáú Á](îæè)è
áûòè недок. – № 223: áóäå òî; № 3, № 2595: áh;

№ 2367: áûëú; № 2367: åñìú
Áðú÷èòîìèmå особ., ч. – № 192: Áðú÷èòîìèmå

Â
â цифр., 2 – № 8: ¾ôkâ; № 2931: ³â
Âàñèëèè особ., ч. – № 2183: Âàñè(ëèè);

№ 2708: Âàñèë³è Êîðñàê(ú); № 2597:

Âàñè[ëè]#; № 2944: Âàñè[ëè"]

Âàñèëåâè÷ü особ., ч. – № 2694: Ñåìåí(ú) Âàñèëåâè÷(ü)

Âàñüêî особ., ч. – № 2296: Âàñü(êî)
Âñåâîëîäú особ., ч. – № 99: [Âñåâ]îëîäà; № 2756:

[Â]ñåâîëîäú
Âëàäèìèðú особ., ч. – № 151: Âîëîäèìè[ðú]
âú прийм. – № 9 (двічі): âü; № 3 (чотири), № 8 (тричі), 

№ 193, № 2198, № 2339, № 2393, № 2403, № 2414,
№ 2607, № 2608, № 2615, № 2926, № 2973: âú;
№ 2945: â[ú]; № 2756: [âú]; № 2597: â(ú)

âúzäàòè док. – № 193: âîz[ú]ä[à]ì[ú]
âúäàòè док. – № 9: â[üäà]íà
âúñêðüñåíè~ с. – № 8: âú/ñ[ê]/ñêðüñåí[è~]
âúñ”êú займ. – № 2406: íà âñ["êú]
âû займ. – № 2621: âàìú
âh÷üíú прикм. – № 2443: âh÷íà# ïàì#òü

Ã
ã цифр., 3 – № 3: ã; № 2607, № 2756: ã³
ãåíâàðü ч. – № 2930: ã[åíâà]ð#
Ãåîðãèè особ., ч. – № 70: Ãåîðãè Õðàáðîè; № 2712:

Ãåîð(ãèè); № 2945: Ãå[îðãèè]; № 2897:
Ãåîð[ãèþ]; № 2931: Ãåîðã³

ãíhâàòè недок. – № 2406: ãí(h)â[ë]è
Ãîñïîäü ч. – № 2447, № 2610: Ãîñïîäè; № 233, № 2411:

Ãî(ñïîäè); № 235: Ã(î)ñ(ïî)äè; № 234, № 2120,
№ 2451, № 2590, № 2596, № 2601: Ã(îñïî)äè;
№ 2229, № 2385: Ã(îñïî)[ä]è; № 2422:
[Ã(îñïî)ä]è; № 19, № 24, № 48, № 143, № 174,
№ 190, № 191, № 196, № 223, № 2141, № 2155,
№ 2156, № 2177, № 2226, № 2246 (двічі), № 2264,
№ 2316, № 2317, № 2327, № 2332, № 2389,
№ 2418,  № 2429, № 2431, № 2435, № 2437,
№ 2449, № 2472, № 2473, № 2475, № 2478,
№ 2575, № 2586, № 2592, № 2605, № 2609,
№ 2635, № 2727, № 2733, № 2864, № 2873,
№ 2875, № 2944, № 2959, № 2975, № 2978,
№ 2980: Ã(îñïîä)è; № 2334, № 2473: Ã(îñïîä)[è];
№ 2123, № 2260, № 2483, № 2707: [Ã](îñïîä)è;
№ 2329: [Ã](îñïîä)[è]; № 2874: Ã(îñïîäè); № 59:
Ã(îñïîä)ó; № 193: Ã(îñ)ïî/ä/äü; № 222:
Ã(îñïî)ä(ü); № 2773: г(оспод)й

ãîð~ с. – № 2621: ãîðå
Ãîðîä#òèíè÷ü особ., ч. – № 18: Ñòàâúðú Ãîðîä#òèíè÷ü
ãðàìîòà ж. – № 2169: ãðàì[îò]å
Ãðèãîðèè особ., ч. – № 226: Ãðèãîðè#; № 2711: Ãðèãîðèÿ
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Вказівник слів до графіті північної сторони приділа святих
Іоакима та Анни

Укладаючи вказівник слів до графіті, ми спирались на основні принципи побудови слов-
ників [Словник 1977, с. 11]: кожне відмінюване слово, яке виступає в реєстрі, подається в його ос-
новній формі, тобто, іменники та займенники іменникового типу в називному однини, кількісні
числівники в називному, прикметники, числівники, займенники прикметникової відміни в назив-
ному однини чоловічого роду, дієслова в інфінітиві однини. Вони визначались відповідно до дав-
ньоруських, грецьких та староукраїнських словників [Вейсман 2006; Словарь 1999; 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.



ãðhõú ч. – № 24: ãðhõû; № 196: ãð[hõ]îì[ú]; № 2214: zà
ãðåõîìà; № 59: [ãðh]õú ìîè[õú]

ãðhøüíúприкм. – № 191: ãðhøåíàãú; № 194: ãðhøúíà;
№ 196: ãðüøüíúìó; № 64: ãðhøüíàãî; № 48:
ãð[hø]üíàãî; № 2329: ãð[h]øíîìî[ó]; № 2215:
[ã]ðåøü[í]àìó; № 2327: [ã]ð[høí]à[ìó];
№ 2864: [ãðhøí]à[ìq]; № 59: ãðåø[ü]íû³;
№ 174: ãðåø[üíûè]; № 173: ãðhø[ü]íû

Ä
ä цифр., 4 – № 9: ä; № 2610: àõkä
äà част. – № 59: äà [è]záàâèò[ü]
Äàìè"íú особ., ч. – № 2659: Äà[ì]èà[íú]; № 2719:

Äåì(èàíú)
Äàíèèëú особ., ч. – № 2439: Äàíèèëà
äåêàáðú ч. – № 2474: äå[êàáð#]
äîáðîähòhëüíú прикм. – № 2608: äîá[ð]î[ähòhëüíú]
äqøà ж. – № 233: äqø(è); № 2355: ä(ó)ø[à]
äüíü ч. – № 2945: äåíü; № 9, № 2931: äüíü; № 2973:

äü[íü]; № 2597: ä(ü)íü; № 2607, № 2926:
ä(ü)í[ü]; № 2608, № 2756: ä(ü)[íü]; № 3:
ä(ü)í(ü); № 3: ä(ü)íå; № 2610: äí"”

Äèìúêî особ., ч. – № 99: Äèìúê@

Å
åâúíqõú ч. – № 2169: åâ[ú]íqõ(ú)
åäèíú числ. – № 2362: åäíå
åæå спол. – № 2707: åæå åãî [ñ]ïàñè
Åìåëè”íú особ., ч. – № 2215: Åìå[ëè"íó]
åñå вигук. – № 2198: åñå
Åóäîêè# особ., ч. – № 234: /Åâ[äî]ê/ Åâäîêèþ
Åóòðîïèè особ., ч. – № 3: Åóòðîïèà

Æ
æå частка – № 3: áh æå; № 194: ñï(à)ñ(è) æú

S
s цифр., 6 – № 2126: ¾åôåëå¾å; № 2662: s³
s цифр., 6000 – № 2202: ¾ôêz; № 2126: ¾åôåëå¾å;

№ 3: ¾ôk; № 8: ¾ôkâ; 

Z
z цифр., 7 –№ 2202: ¾ôêz
zà прийм. – № 2214: zà ãðåõîìà; № 193: zà

È
è займ. – № 99, № 2231: è
è спол. – № 59, № 173, № 190, № 192 (чотири рази),

№ 230, № 2429: è
Èãúíàòèè особ., ч. – № 197: Èãíàòú
èzáàâëåíè~ с. – № 99: [èzúá]àâë[å]íü~
èzáàâèòè док. – № 59: äà [è]záàâèò[ü]
Èåðúìèîíàособ., ж.– № 2094: ñ(â#)òûè[à] [Èå]ðú[ìèîíà]
Èëè" особ., ч. – № 2719: Èë(è#)
Èíà особ., ч. – № 2278: Èíà
Èîàñàôú особ., ч. – № 2719: Èî[ñ]àô(ú)
Èîàêèìú особ., ч. – № 2717: Iîàêiì(ú)
Èîíà особ., ч. – № 2440: ²îíà

Èñààêú особ., ч. – № 48: Èñ[àê]à; № 2340: [È]ñ[à]êú
È”êîâú особ., ч. – № 2226: ²à(êîâó); № 2719: ¤ê[î]â(ú)

I
³ цифр., 10 – № 2610: ³; № 234: àõà³; № 2973: à³;

№ 2931: ³â; № 2607, № 2756: ã³; № 2662: s³
²wàíú особ., ч. – № 2596: ²îàíà; № 2422: Iwàíà;

№ 2120: [I]wàíà; № 2455: [²]wàíîâè; № 196:
Èâàíó; № 2473: Èâàí[ó]; № 2473: [È]âàí[ó];
№ 2265: Èâàíú; № 2168: Èâàí(ú); № 2419:
Èîàííú; № 2576: Èîàíú; № 2471: È[î]àí(ú);
№ 2471: Èîà(íú); № 2719: Èâàí(ú); № 2716:
Èâ(àíú); № 2691: ²âàí[ú]

Ê
ê цифр., 20 – № 8, № 2474, № 2597: ê; № 2608, № 2930:

êà; № 2202: ¾ôêz; № 2204: êf
Êàð³wíú особ., ч. – № 2340: Êàð¿wí(ú)
Êîíñòàíòèíúособ., ч.– № 2644: Êîí(ñòàíòèíú) Ñêîðèí[à]
Êîðñàêú особ., ч. – № 2708: Âàñèë³è Êîðñàê(ú)
Êqï#òà особ., ч. – № 2262: Êqï#òà
êú прийм. – № 190, № 230: êî; № 173 (двічі): êú
êúí#æèòè недок. – № 9: êüí#æèëü
Êvðåè особ., ч. – № 2953: Êèðå[å]âè

Ë
ë цифр., 30 – № 2126: ¾åôåëå¾å

Ëàzàðü особ., ч. – № 2208: Ëàzàðú
Ëåâú особ., ч. – № 226: ñ(â#)òû(è) Ëåî/íàî/íå
Ëåâüêú особ., ч. – № 2245: ñ(â#)ò(ú) Ëå(â)ê(ú)
Ëqêà особ., ч. – № 2984: Ëóêó
ëhòî с. – № 9: ëåòà; № 2615: ëhò(î); № 2595: ëh(òî);

№ 3: ë(hòî); № 2339: ë{hòî}

Ì
ìàè ч. – № 2945: ìàèà; № 2985: ìàè[#]; № 151:

ìà[è#]; № 2393: ìà³à; № 2608: [ìà³]à
Ìàíqèëú особ., ч. – № 2420: Ìàí[óèëà]"êîâëåâà
Ìàðè” особ., ж. – № 2872: ñâààò(à) Ìàð³à
Ìàðêú особ., ч. – № 99: Ìà[ðêà]
Ìàðòèíú особ., ч. – № 47: Ìàðòèí[à]; № 2156: Ìàð-

òèíîâè Ñåìþíîâè÷þ; № 2155: Ìàðòèíîâè
[Ñ]ìü\íî[â]è÷[ó]; № 2478: Ìà[ðòè]íîâè
Ñ[ü]ìþ[íîâè÷þ]; № 2592: Ìàð{òèíq}

ìàðòú ч. – № 2659: ìàðòà; № 3, № 2204: ìàðò(à);
№ 9: ìàð[ò](à)

Ìàòfåè особ., ч. – № 17: Ìàòhè
Ìåëèòîíú особ., ч. – № 2576: [Ìå]ëè[ò]îíú
Ìèêóëèíèmå особ., ч. – № 192: Ìèêóëèíèmå
ìèëîñòü ж. – № 193: ì(è)ëîñòå
Ìèõàèëú особ., ч. – № 2707: Ìèõàèëà; № 197:

Ìèõàèë(ú); № 2446: Ìèõà³ë(ú)
Ìèõàëü особ., ч. – № 24: Ìèõàëü
Ìíîæ#òèíú особ., ч. – № 2619: Ìíîæ#òèíó
ìîè займ. – № 143: Á(îãîðîäè)öà ìî"; № 59: [ãðh]õú

ìîè[õú]
ìîëåíèå с. – № 230: ìîëåíèå
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ìîëèòèñ# недок. – № 193: ; ìî[ëèòè] № 173: ìîë#ñ#;
№ 191: ìîë#m#[ñ]#; № 59: ìú[ë]#ñ#

ìúíîãî присл. – № 190: ìîíîãî; № 2608: ì[íî]ã[î]
ìhñ#öü ч. – № 2255: ìå(ñ#)ö{à}; № 151: ì(h)ñ(#)öà;

№ 2393: ì(h)/ñ/ñ(#)öà; № 2474, № 2756:
ì(h)ñ(#)ö[à]; № 8, № 2325, № 2930, № 2973,
№ 2987: ì(hñ#)öà; № 8: ì(hñ#)ö[à]; № 2176:
ì(hñ#)[ö]à; № 2985: ì(h)ñ(#)ö#; № 9, № 2659:
ì(hñ#)ö#; № 2607: ì(hñ#)ö[#]; № 2346:
[ì](hñ#)ö#; № 2945: ìh(ñ#öà)

ì@÷åíèêú ч. – № 3: ì(ó)÷(åíè)êà; № 8: ìq÷åí[èêà]

Í
íà прийм. – № 2406: íà
íàïüñàòè док. – № 173: íàïèñàõ[ú]; № 59: [íà]ïñàõú
íàøü займ. – № 8: íàø[å]ãî
íå част. – № 222: íå óáîþñ#; № 2607: à íå ïî #ãî
íåäåë# ж. – № 9: íåäåëh; № 8: íåä[hëþ]
íåäîñòîèíú прикм. – № 19: íåäîñòîèíîìó
Íèêèòà особ., ч. – № 2220: Í[i]êèòà
Íèêîäèìú особ., ч. – № 2344: Íèêîäèì(ú)
Íèêîëà особ., ч. – № 59: Íèêîëà; № 2383: Íèêî[ëà];

№ 2214: î àãèîñ [Íè]êîëà; № 64: î ñâ#òûå
Íè[êîë]à; № 2231: è ñ(â#)òèè Í[èêî]ëà

íî"áðú ч. – № 2610: 9"áð"
íü спол. та част. – № 2475: íü [ïîìî]zè

Î
î вигук – № 2872: î ñâààò(à) Ìàð³à; № 64: î ñâ#òûå

Íè[êîë]à; № 2621: [w] ãîðå
î прийм. – № 230 (тричі): î ðàáh; î ñäðàâèèè î ñïàñåíèè
îáq÷àòèñ# недок. – № 2169: î[á]q÷ààñè#
îêò#áðü ч. – № 2325: îêòî$ìáú[ð#]
Îìåë#íú особ., ч. – № 2719: Îì(åë#íú)
Îíèñèìú особ., ч. – № 2296: Îíèñ(è)ì(ú)
Îíîôðèè особ., ч. – № 2590: Îíîôðè"
îíú займ. – № 2707: åãî; № 2475: [åì]q; № 24: åìú;

№ 2607: à íå ïî #ãî
îòú прийм. – № 99: wòú
îòú÷à#òèñ# док. – № 2406: îò÷à[h]ñà
îøüñòè~ с. – № 9: [î]øüñòè~

Ï
ï цифр., 80 – № 2414: {¾}ôï{à-f}
Ïàâüëú особ., ч. – № 2471: Ïà[â](üëú); № 2716:

Ïà[â](åëú)
ïàãqáà ж. – № 99: ïàã@[áû]
Ïàíòåëåèìîíú особ., ч. – № 48: Ïàíòåëåèìîíå;

№ 47: ñ(â#)òû(è) Ï#íòåëh~ìîíå
ïàì#òü ж. – № 2443: ïàì#òü; № 193: ï(àì)#ò³;

№ 9: ïàì(#òü); № 2926: ïà{ì#òü}
Ïåëàãå” особ., ж. – № 233: Ïåëàâåè
Ïåòðèmå особ., ч. – № 192: Ïåòðèmå
Ïåòðú особ., ч. –  № 2610: Ïåòðà; № 190а: Ïåòðú
Ïåòðhè особ., ч. – № 192: Ïåòðhè
ïî прийм. – № 2607: à íå ïî #ãî

Ïîëèmå особ., ч. – № 192: Ïîëèmå
ïîìàãàòè недок. – № 19, № 24, № 143, № 2141, № 2155,

№ 2156, № 2327, № 2329, № 2418, № 2449,
№ 2473, № 2478, № 2586, № 2592, № 2619,
№ 2727, № 2733, № 2875: ïîìîzè; № 2431:
[ï]îìîzè; № 2389, № 2429: ïîìî[z]è; № 2317,
№ 2411, № 2472, № 2953: ïîìîz[è]; № 2980:
ï[îì]îzè; № 2843, № 2864: ïîìî[zè]; № 2123:
ï[î]ìîz[è]; № 2473: [ï]îìîz[è]; № 2988:
[ï]îìî[zè] № 2423: ïîì[îzè]; № 2874, № 2929:
ïî[ìîzè]; № 2897: [ïî]ìîzè; № 2413: ïî[ìî]z[è];
№ 2873: ïî[ìîzè]; № 2475: [ïîìî]zè; № 2837:
[ïî]ìî[zè]; № 2316: ï[îìîzè]; № 196: ïîì(î)zè;
№ 2851: [ï]îì(î)zè; № 2226: ïîìî(zè); № 2978:
ï(î)ì(îzè); № 2437: ïîì{îzè}; № 2264:
ï[î]ì{îzè}; № 2635: ïî{ìîzè}; № 2482:
[ïî]ìî{zè}; № 2455: [ï]î[ì]ú[zè]

ïîìèëîâàòè док. – № 48: ïîìèëî[ó]è; № 143: ïîìèëî[óè];
№ 190, № 191: ïîìèëóè; № 2483: ïîìèë[óè];
№ 2984: [ïî]ìèëóè; № 174: [ïîìè]ëuè;
№ 226: ïîìèëó³; № 47: ïîìèëþ

ïîìèíàòè недок. – № 233: ïîìåíè; № 2395: ïîìåí[è];
№ 2707: ïîìèí³; № 2575: ïîìúíú; № 2382,
№ 2460, № 2870: ïîì"íè; № 2120: ïîì"í[è];
№ 2610: ïîì"[íè];  № 2422, № 2439: ïîì["íè];
№ 2932: ïîì["]í[è]; № 2177: ïî[ì"]í[è]; № 2596:
ïîì"(íè); № 2616: ïîì("íè); № 2590: ïîì"í³;
№ 234, № 235, № 2601, № 2692: ïîì#íè; № 2609:
ïîì[#íè]; № 2944: ï[îì]#í[è]; № 2229: ïîì#(íè)

ïîìîmíèêúч. – № 222: ïîìîmíèêú; № 223: ïîìîmúíèö[è]
ïîìîmü ж. – № 193: ïîìîmè
ïî”õàòè док. – № 2607: âï[î]å[õ]à
ïðîñòèòè док. – № 190, № 2214: ïðîñòè; № 2218:

[ïðî]ñòè ïðî[ñòè]; № 2429: ïð[îñòè]
ïðhïîäîáüíú прикм. – № 2443: ïðåïîäîáíîìó
ïðhñâ#òú прикм. – № 2932: Ïðåñâ[#]ò[à# Áîã]îðî[äèöà]
ïðhñòàâèòè ñ# док. – № 2945: ïðå[ñ]òàâè(ñ#); № 2659:

ïð[å]ñòàâ³[ñ#]; № 2662: ïðh[ñò]à[âèñ#]; № 2930:
ï[ðåñ]òàâè[ñ#]; № 2756: [ïðåñ]òàâ[è]ñ#

Ïðh÷èñòà” ж. – № 173: Ïðå÷èñò[îè]
ïñàëúìú ч.– № 222: ï(ñàëúìú)
ïüñàòè недок. – № 2168: jàë(ú); № 17, № 18, № 24,

№ 174, № 2169, № 2394: j(à)ëú; № 190а:
[¼](à)ë[ú]; № 2208: /¼/¼[àë]ú; № 2262:
[¼](àë)ú№; № 2773: п(й)с(à)ë(ú)

Ð
ðàáà ж. – № 230: ðàáh
ðàáú ч. – № 47, № 190, № 226, № 2177, № 2381, № 2590:

ðàáà; № 223: ðà[á]à; № 2121: ðà[áà]; № 2385:
ð[àá]à; № 2483: [ðà]á[à]; № 2395, № 2575:
[ðàá]à; № 19 (двічі) № 196, № 2141, № 2155,
№ 2327, № 2472, № 2586: ðàáó; № 2429, № 2619:
ðàá[ó]; № 2874, № 2980: [ð]àáó; № 2897: ðà[áó];
№ 2123, № 2329, № 2418, № 2431, № 2875:
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ðàáq; № 2733: ð[à]áq; № 2873: [ð]àáq;  № 2455,
№ 2837: [ðà]áq; № 2389: ðàáî{ó}; № 2864:
[ðà]áî[y]; № 2953: [ðàá]î[ó]; № 2478, № 2592:
ðàáþ; № 2156: ð#áþ; № 2449: ðàá@; № 2945:
ðà[áú]; № 2659: ð[àáú]; № 233 (мн.): ðà[á](ú)

Ðîäèîíú особ., ч. – № 99: Ðîäèî[í]à
ðîzãðåìåòè ñ# недок. – № 3: ðîzúãðúìåë(î)
ðîêú ч. – № 234: ðîêu; № 2610: ðîê[u]
ðqãà с. – № 9: ðqãà

Ñ
Ñàìqèëú особ., ч. – № 2594: Ñàì(óèëú)
ñâîè займ. – № 2733: [ñ]âîãåìq; № 190, № 2590: ñâîåãî;

№ 2381: ñâîå[ãî]; № 223: ñâî[åã]î; № 2385:
[ñ]âîåã[î]; № 2395: ñ[â]î[åãî]; № 2575: [ñâ]î[åãî];
№ 47, № 226, № 2609: ñâî~ãî; № 19, № 196,
№ 2586: ñâîåìó; № 2327, № 2429: ñâîåì[ó];
№ 2472: ñâîå[ìó]; № 2874: [ñ]âîåì[ó]; № 2980:
ñ[âîå]ìó; № 2141: ñâ{îåìó}; № 2873: ñâîåìq;
№ 2431: ñâî[å]ìq; № 2864: [ñ]âîåìq; № 2418:
ñ[âî]åìî[ó]; № 2329: ñ[âîå]ìq; № 2455:
ñâî[åìq]; № 2123: [ñ]âî[åìî]ó; № 2875:
ñ[âî]å[ìq]; № 2837: ñ[âîåìq]; № 2155:
ñâîåìþ; № 2592: ñâî~ìq; № 2156, № 2178:
ñâî~ìþ;  № 2449: ñâî~ì@; № 233: ñâîèõ(ú)

Ñâ#òîñëàâú особ., ч. – № 9: Ñâàòîñëàâü; № 9:
Ñâàòîñëàâh; № 2606: [Ñ](â#)òñúëàâú

ñâ#òú прикм. – № 2214: î àãèîñ [Íè]êîëà; № 2872:
ñâààò(à) Ìàð³à; № 194: ñâ#(òà#); № 2486:
ñ(â#)òà(#); № 230: êî Ñâ#òåè Ñîôèè;
№ 2231: è ñ(â#)òèè Í[èêî]ëà; № 3: ñ(â#)ò(î)ãî
ì(ó)÷(åíè)êà; № 2094: ñ(â#)òûè[à]
[Èå]ðú[ìèîíà]; № 2623: ñ(â#)òû(è); № 226:
ñ(â#)òû(è) Ëåî/íàî/íå; № 47: ñ(â#)òû(è)
Ï#íòåëh~ìîíå; № 64: Î ñâ#òûå Íè[êîë]à;
№ 2245: ñ(â#)ò(ú) Ëå(â)ê(ú); № 223:
ñ(â#)òû[# À]ííà; № 223: Ñ(â#)òû#
Ñîfè[#]; № 194: Ñâ#òhå Ñúôèå Áîæèè;
№ 99: [Ñ](â#ò)[à#] M(»thr) Q(eoа)

ñå частка. – № 59, № 173: ñå; № 190а: ñ[å]
Ñåìåîíú особ., ч. – № 2715: Ñåì[å]îí[ú]; № 2719:

Ñ[å]ìè(î)[í](ú)
Ñåìåíú особ., ч. – № 2340: Ñåìåí(ú); № 2694:

Ñåìåí(ú) Âàñèëåâè÷(ü); № 190: Ñüìhíîâè
Ñåìü\íîâè÷ü особ., ч. – № 2156: Ìàðòèíîâè Ñåìþ-

íîâè÷þ; № 2155: Ìàðòèíîâè [Ñ]ìü\íî[â]è÷[ó];
№ 2478: Ìà[ðòè]íîâè Ñ[ü]ìþ[íîâè÷þ]

ñåïò#áðü ч. – № 2607: [ñ]åí[ò#]áð#; № 2973:
ñåïòåáðà

Ñèäîðú особ., ч. – № 2707: Ñèäîðà
Ñêîðèíà особ., ч. – № 2644: Êîí(ñòàíòèíú) Ñêîðèí[à]

Ñîêîëåâú особ., ч. – № 2137: Ñîêîëå[âú]

Ñîôè" особ., ж., в знач. ‘Премудрість Божа’ – № 230:

êî Ñâ#òåè Ñîôèè; № 194: Ñâ#òhå Ñúôèå
Áîæèè; № 223: Ñ(â#)òû# Ñîfè[#]

ñïàñàòè недок. – № 2451: ñïàñè; № 64: ñïàñ[è]; № 2707:

[ñ]ïàñè; № 2385: ñï(à)ñè; № 223: ñï(à)[ñ]è;

№ 2420: [ñï](à)ñè; № 194, № 2421: ñï(à)ñ(è)

ñïàñåíè~ с. – № 230: î ñïàñåíèè
ñðhäà ж. – № 2756: ñå[ðåäî\]

Ñòàâðú особ., ч. – № 18: Ñòàâúðú Ãîðîä#òèíè÷ü;

№ 19: Ñòàâúðîâè
Ñòåôàíú особ., ч. – № 235: Ñòåôàí[à]; № 2690:

Ñòåôàí(ú); № 2710: [Ñ]ò[å]ôà[íú]

ñúãðhøèòè док. – № 190: ñúã[ð]høèõî
ñúäðàâè~ с. – № 230: î ñäðàâèè
ñúòâîðèòè док. – № 222: ñòâî[ð]èò(ú)

ñ# займ. – № 190: ñåáå

Ò
òàòü ч. – № 226: òàò#
òâîè займ. – № 19: òâîåì@
Òèìîfåè особ., ч. – № 2692: Òèìîf[³#]

Òèòú особ., ч. – № 191: Òèòà; № 233: Òûòà
òî спол., частка. – № 3: âú ò(ú); № 2198: âú òî;

№ 2169: j(à)ëú òî; № 223: áóäå òî
òû займ. – № 191: Òåá[å]

Q
qáîãú прикм. – № 24: qáîãúè
qáî”òè ñ# док. – № 222: íå óáîþñ#
qìðhòè док. – № 2756: uìåð[ë]ú
qñúïåíè~ с. – № 8: @ñúï[å]í[è]~

Ô
ô цифр., 500 – № 2202: ¾ôêz; № 2126: ¾åôåëå¾å; № 3:

¾ôk; № 8: ¾ôkâ; № 2414: {¾}ôï{à-f}

ôåâðàðü ч. – № 8: ôåâðàð³[#]

Ôèëèïú особ., ч. – № 233: Fèë³ïà

Õ
õ цифр., 600 – № 234: àõà³; № 2610: àõkä
õðàáðú прикм. – № 70: Ãåîðãè õðàáðîè

Ö
öàðü ч. – № 8: ö(à)ð#

Y
÷àñú ч. – № 3: ÷(à)ñ(ú)

÷ëîâhêú ч. – № 222: ÷ë(î)â(h)êú
÷üòî займ. – № 193, № 222: ÷òî

Þ
Þðèè особ., ч. – № 2719: Þð(èè)

~
~äèíú числ. – № 2362: åäíå

F
f цифр., 9 – № 3: f; № 2204: êf
Fåîäîðú особ., ч. – № 2873: F[åîäî]ðîâè; № 8:

Fåwäîðà; № 2870: Fåwäî[ðà]; № 2719:
Ôåäîð(ú)

Fåîäîòú особ., ч. – № 2443: Ôåwäîòó
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Fåîôèëú особ., ч. – № 2101: Fåwôië[ú]
Fîìà особ., ч. – № 2169: Fîìà

K
k цифр., 60 – № 3: ¾ôk; № 8: ¾ôkâ; № 2610: àõkä
Kåíîôîíòú особ., ч. – № 2527: Kåíîôîíòîâè

"
"êèìú особ., ч. – № 2444: Åêèìü
"êîâëåâú особ., ч. – № 2420: Ìàí[óèëà] "êîâëåâà

***

А

Alexander особ., ч. ‘Олександр’ – № 2347: Alexander

annus ‘рік’ – № 2124: [an]n(o); № 2682: аn(no)

Do(mini); № 454: a(nno) D(omini); № 2186:

[а](nno) D(omini)

Augustin особ., ч. ‘Августин’ – № 454: Augustin Chros-

towsky

B

być ‘бути’ – № 2396: [b]il; № 2655, № 2663: byl

Byloсky особ., ч. ‘Білоцький’ – № 2663: Hrzyhorz Bylosky

С

Chrostowsky особ., ч. ‘Хростовський’ – № 454: Augus-
tin Chrostowsky

D

dies ‘день’ – № 2682: d(nia) 28

Dоłepolsky ‘Долепольський’ – № 2134: Dоłepolsky

Dominus ‘Господній’ – № 2682: An(no) Do(mini); № 454:

a(nno) D(omini); № 2186: [а](nno) D(omini)

Dupsky особ., ч. ‘Дупський’ – № 2186: Joann[es] Dupsk[y]

G

Grzygorz особ., ч. ‘Григорій’ – № 2663: Hrzyhorz Bylosky

H

Horodеskyособ., ч. ‘Городецький’ – № 2709: Iakub Horodеski
Horodyisky особ., ч. ‘Городійський’ – № 2693: Nykolay

Horodyisky
Hulо особ., ч. ‘Гуло’ – № 2682: Samuel Hulо

І

Iakub особ., ч. ‘Яків’ – № 2709: Iakub Horodеski
Ian особ., ч. ‘Ян’ – № 2399: Ian J[a]rosze[w]ycz; № 455:

Jan Zare(m)ba; № 2398: Jan Łewkowicz;
№ 2185: J(an) Soro[k]a

Ioannes особ., ч. ‘Іоанн’ – № 2186: Joann[es] Dupsk[y]

J

Jablonowsky особ., ч. ‘Яблоновський’ – № 2397: Samuel
Jablonowsk[i]

Jaroszewycz особ., ч. ‘Ярошевич’ – № 2399: Ian
J[a]rosze[w]ycz

L

Łewkowicz особ., ч. ‘Левкович’ – № 2398: Jan Łewkowicz

M

maj ‘травень’ – № 2682: mai(a)
miesiąc ‘травень’ – № 2682: m(iesiąca)
Mikolay особ., ч. ‘Микола’ – № 2693: Nykolay Horodyisky

S

Samuel особ., ч. ‘Самуїл’ – № 2682: Samuel Hulо; №
2397: Samuel Jablonowsk[i]

Soroka особ., ч. ‘Сорока’ – № 2185: J(an) Soro[k]a
Stephan особ., ч. ‘Стефан’ – № 2124: Wol[k] Stefa[n]

Р

pater ‘отець’ – 2134: p(ater) Prokop
Paulus особ., ч. ‘Павло’ – № 2655: Paw[el]
Piotr особ., ч. ‘Петро’ – № 2139: Pio[t]r
Prokop особ., ч. ‘Прокіп’ – № 2134: p(ater)  Prokop

R

rok ‘рік’ – № 2396: roku

T

Tоrgowicy ‘Тарговиці’ – № 2399: z Tоrgowic
tu ‘тут’ – № 2655: тu byl; № 2396: [b]il t[u]

W

Wolk особ., ч. ‘Волк’ – № 2124: Wol[k] Stefa[n]

X

xiądz ‘священик’ – № 2134: X(iąd)z

Z

z ‘з’ – № 2399: z Targowic
Zareba особ., ч. ‘Заремба’ – № 455: Jan Zare(m)ba

***
A

¤gioj ‘ñâ#òú’ – № 2125: o aghoj; № 2284: w agios;
№ 2485: o a(gioj) Leonoj

¢mart£nw ‘ãðhøèòè’ – № 2244: amarthsanti

¢martwloj ‘ãðhøüíú’ – № 2243: ton amartolon

¢tt©ta‹ ‘àõú’ – № 2213: attata(i)
aÙtonomšoma… ‘ðqêîâîäñòâîâàòèñ#’ – № 2213:

auton[o]meomai

aÙtÒj ‘îíú’ – № 2213: ek (a)uton

B

bohqšw ‘ïîìàãàòè’ – № 2243: bohqh; № 2242: b[oh]q[h];
№ 2235: [bo]{hqh}; № 2636: bwhqh; № 2244,
№ 2267: bohqi; № 2249: [b]ohqi

G

Geèrgioj особ., ч., ‘Ãåîðãèè’ – № 2243: Georghnon

D

d»ioj ‘ãqáèòåëüíú’ – № 2213: dhiwj

Dhm»trioj особ., ч., ‘Äèìèòðèè’ – № 16: Dhmhtrhoj

doаloj ‘ðàáú’ – № 2257: doul[oj]; № 2243: ton
son doulon; № 2244: doulo(n) sou; 
№ 2267: ton dqlon; № 2249: to[n] dulon;
№ 2636: d[oulon]
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E

™gè ‘àzú’ – № 2284: me

e… ‘àæå’ – № 2213: ei
˜kousioj ‘äîáðîâîëüíú’ – № 2213: ˜kousioj

™kbo»qein ‘ïîìàãàòè’ – № 2349: (e)kboif(e)in
™lešw ‘ïîìèëîâàòè’ – № 2284: eleison; № 2560:

eleh[son]; № 2287: eleuj

eЬcomai ‘ìîëèòèñ#’ – № 2257: eÙcÒmhn

Q

QeÒj ‘Áîãú’ – № 2287: C(rist)e o Q(e)e
QeotÒke ‘Áîãîðîäèöà’ – № 2213: Q(eoto)ke

K

katadecomai ‘ïðèíèìàòü’ – № 2213: atadexamenoj

Kl»mhj особ., ч., ‘Êëèìåíòú’ – № 2470: Klhmhj;
№ 2244: Klhmh

KÒnwn особ., ч., ‘Êîíîíú’ – № 2241: Kono[n]
kuriakÒj ‘ãîñïîäüíü’ – № 2257: ker(i)a[koj]

KÚrioj ‘Ãîñïîäü’ – № 2213, № 2238, № 2242, № 2243,
№ 2244, № 2267, № 2349, № 2405, № 2618,
№ 2636: K(uri)e; № 2235: K(uri)[e]; № 2350:
[K](uri)e

L

Lšwnoj особ., ч., ‘Ëåîíú’ – № 2485: o a(gioj) Leonoj;
№ 2509: Leon(oj); № 2469: Leo[n](oj)

lаma ‘áhäà’ – № 2213: lаmaj

M

Melštioj особ., ч., ‘Ìåëåòèè’ – № 2450: Meletioj

mšloj ‘ïåñíü’ – № 2456: meloj

M»thr Qeoа ‘Áîãîðîäèöà’ – № 99: M(»thr) Q(eoа)

N

NikÒlaoj особ., ч., ‘Íèêîëà’ – № 2284: Nhkolaos

O

РdÒj ‘ïqòü’ – № 2213: РdÒn
oŠomai ‘âhäàòè’ – № 2213: oiomai

Уloj ‘ìèðú’ – № 2213: olon

Уsoj ‘êîëèêú’ – № 2213: oso(n)

P

p£qoj ‘ñòðàñòü’ – № 2213: paqoj

PapÚloj особ., ч., ‘Ïàïqëú’ – № 2724: Paphl/o/oj;
№ 2747: Pa[p]h[loj]

polÚj ‘ìíîãî’ – № 2244: to po(l)la

S

S£bbaj особ., ч., ‘Ñàâà’ – № 2125: Sabaj

seiw ‘ïîòð#ñàòè’ – № 2213: se(i)on
sÒj ‘òâîè’ – № 2213: son; № 2243: ton son doulon;

№ 2636: ton son d[oulon]; № 2244: doulo(n)
sou; № 2256: sou; № 2249: to[n] dulon sq

U

uƒÒj ‘ñûíú’ – № 2213: uioj

C

CristÒj ‘Õðiñòîñú’ – № 2287: C(rist)e o Q(e)e

***
0 – № 2396: 160//…

1 – № 2292: 1621; № 2185: 1641; № 2124: 1651;

3 – № 2682: 1633

4 – № 2186: 1614

6 – № 454: 1626

8 – № 2682: 28

10 – № 2186: 1614

20 – № 2292: 1621; № 454: 1626; № 2682: 28

30 – № 2682: 1633

40 – № 2185: 1641

50 – № 2124: 1611; 

600 – № 2186: 1614; № 2292: 1621;    № 454: 1626;
№ 2682: 1633; № 2185: 1641; № 2124: 1651;
№ 2396: 160//…

1000 – № 2186: 1614; № 2292: 1621; № 454: 1626;
№ 2682: 1633; № 2185: 1641; № 2124: 1651;
№ 2396: 160//…

***
Զ цифр.‘6’ – № 2127: ՌԻԶ

Ի цифр. ‘20’ – № 2127: ՌԻԶ

Ռ цифр. ‘1000’ – № 2127: ՌԻԶ
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AFTERWORD
In the fourth part of the “Corps graffiti of St. Sophia” presents 949 drawings

and inscriptions found during the investigation of the northern Sts. Joachim and Anne
chapel. The majority of epigraphic monuments is introduced into scientific circulation
for the first time, since S. Vysotsky published only forty-two graffiti found in this ar-
chitectural volume. In addition, the book includes two drawings made on the surface
of raw facing of northeast pillar triple arcade (Saint George the Great chapel).

Most of the published in the book graffiti concentrated in the altar and this is
a characteristic feature of Sophia epigraphy. These inscriptions are in most cases the
counts conducted memorial services for the person who paid for this some monetary
contribution - Ruga that was a consistent with the practice of the ancient church. About
such a practice of XI century we know from the famous inscription on the southwestern
under cupola cruciform pillar, which indicates the payment in commemoration of the
soul of Prince Svyatoslav Yaroslavich.

The distinguishing feature of graffiti of the northern Sts. Joachim and Anne
chapel is the presence of a series of commemorative inscriptions, which mention the
date of death or burial of the Yaroslav Vladimirovich’ (one of the founder of St. Sophia)
family. So, on the mural with the image of St. Panteleimon, who was especially wor-
shiped in the family of the prince Yaroslav, is found the inscription about Yaroslav’s
burial within the walls of Hagia Sophia on February 20, 1054. It is quite important to
emphasize, because previous scholars interpreted this text as a record of the death of
Yaroslav in contrary to written sources, most of which referred the prince’s death to
Saturday 19 February 1054. Integrated study chronicles’ data and text of graffiti re-
vealed that the walls of Hagia Sophia recorded the day when the prince’s body laid in
the sarcophagus, delivered in a specially constructed shrine in the eastern part of the
northern interior gallery. In two other inscriptions authors reported the death of
Yaroslav’ son Vsevolod on Wednesday afternoon April 13 1093 and his grandson
Vladimir Monomakh on April 19, 1125.

Unlike these graffiti made by unknown persons, in the northern chapels also
are found inscriptions left by Yaroslav’ s children themselves: Grand Prince of Kyiv
Svyatoslav and Anna, the future French queen.

Equally important is a set of prayer inscriptions left on the walls of Sophia by
Martin Semyunovych. Due to complex research of Kiev’s epigraphy, we know some
biographical facts of this man. It should be emphasized that this information is pro-
vided solely by graffiti. Martin came from a family of the priest who served in St.
Sophia. His father was Semyun, mother - Anna. At the beginning of the twelfth century
they had a son named Martin, apparently in honor of St. Martin the Confessor, Pope
who was exiled to the Chersonese and died there. This saint was especially venerated
in Russian Church; image of St. Martin was included in the painting of St. George the
Great chapel of Sophia cathedral. Like many priest’ children Martin Semyunovych
followed his father and started service at the Metropolitan church. After erection of
St. Cyril church it was moved there as evidenced by two graffiti prayers, left by Martin
in sacristy of that church.

Thanks to identification of Martin Semyunovych’s “autographs” we not only
to get unique information about one of the first ministers of St. Cyril church, but also
confirm the Irina Margolina theory about early dating of the temple, according to which
the church was built in 1139-1146, during the reign of Vsevolod II.
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In the northern Sts. Joachim and Anne chapel were also found two earlier dated
graffiti, which indicated direct dates: 1019 and 1028 These inscriptions are a strong
argument for the Nadia Nikitenko theory that associates the church founder with
Vladimir Svyatoslavich. These dates clearly indicate that mentioned in chronicles 1017
and 1037 can not be taken as dates of the cathedral founding. Already in 1019 the tem-
ple was not only built, but also decorated with fresco paintings.

We have repeatedly emphasized the importance of attracting graffiti data as a
source for the study of mural paintings of St. Sophia Cathedral, in particular, to deter-
mine fresco images of saints. The majority of them don’t include accompanying in-
scriptions (dipinti), so holy name in graffiti prayer request or simply inscriptions allow
us to identify who is depicted on the mural. Through our studies we have identified
the images of St. Yermionia, the daughter of St. Apostle Philip, St. Sabas, founder and
abbot of the famous monastery near Jerusalem, St. Dimitri Skevofilaks, St. Pope Leo
the Great, St. Meletius of Antioch, St. Karp, Tiatiry etc. It was also confirmed the
iconographic images of St. Panteleimon the Healer, St. Nicholas, especially respected
ancient saints.

No less important than the old, are the inscriptions of early modern times,
which previously hardly been noticed by scientists. These inscriptions are a valuable
resource for research in genealogy and biographical data of XVI - XVII centuries. In
particular, the study of inscriptions of northern chapel revealed a number of texts made
by representatives of prominent aristocratic and bourgeois families of Polish-Lithuan-
ian Commonwealth and Kiev.

Thus, the result of new epigraphic studies in Sophia, in particular, the study
of graffiti of northern Sts. Joachim and Anne chapel introduces to the scientific rev-
olution the substantial complex of nearly a thousand authentic historical sources of
XI - the end of the XVII century. This information allows to resolve a number of issues
related to the architecture of St. Sophia Cathedral, the iconography of murals, to clarify
some information of written sources of Middle Ages and Early Modern history.
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