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ЗНАКИ ЗОДІАКУ НА ПОЛЯХ ІЗБОРНИКА СВЯТОСЛАВА 1073 РОКУ

Василь ПУЦКО 
Музей образотворчих мистецтв
Росія, 248016 Калуга

Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні

При вивченні ранніх слов’янських 
ілюмінованих рукописів деякі питання, що 
стосуються декору, часом є сенс розглядати 
окремо, з врахуванням накопичених у літера
турі спостережень. Такий підхід дозволяє до
кладно висвітлити деталі, які зазвичай зали
шаються непоміченими в загальних працях. 
В історії оформлення слов’янської книги її 
найдавнішого періоду (Х – початку ХІІ ст.), 
на жаль, залишається багато незрозумілого 
і навряд чи слід спокушатися ілюзією вив 
ченості цього матеріалу. Наразі ми володіє
мо загальними схемами, цілком необхідни
ми для орієнтації в матеріалі1. Однак для їх 
уточнення слід докласти ще чимало зусиль, 
поєднаних із вирішенням багатьох проблем. 
Проблема походження та джерел книжного 
мистецтва у слов’ян, безперечно, є однією із 
найважливіших і найсуттєвіших. Саме тому 
вслід за етюдом про джерела мініатюр Ізбор
ника 1073 року2 ми наводимо деякі міркуван
ня про маргінальні малюнки того ж рукопи
су: про знаки зодіаку3.

Знаки зодіаку на полях Ізборни
ка Святослава (Симеона) 1073 року на арк. 
250зв. 251 (іл. 1, 2) відомі за згадками в ба
гатьох працях з історії культури давньої Русі. 
Однак широка відомість цих зображень не є 
свідченням їх вивченості4. По суті їм присвя
чені лише спеціальні розвідки В. Б. Гіршбер
га, які сукупно охоплюють частину циклу. 
У першій статті проаналізовані особливос
ті зображення Козерога, представленого як 
єдиноріг, який, за словами автора, тут сим
волізує Христа5. В іншій праці, присвяченій 
зображенням Стрільця, Водолія, Близнюків 

і Діви, помічено, що “художник не дотри
мувався прийнятого в рукописі березневого 
року” і в розміщенні знаків зодіаку “виходив 
із власних композиційних, художніх і смис
лових трактувань”6. В обох статтях В. Гір
шберг наводить досить багато міркувань про 
винятковість образів, але водночас ніяк не 
пов’язує їх із зодіакальними циклами в мис
тецтві середньовіччя. Згідно зауваг А. Граба
ра уособлення всіх дванадцяти знаків зодіа
ку запозичені з ілюстрованих календарів, в 
яких кожний місяць був зображений симво
лічно за допомогою фігурок або маленьких 
сцен, які вплинули також на типологію тема
тичних ініціалів новгородських рукописів7. 
Як припускає Г. Вагнер, малюнки на полях 
Ізборника 1073 року – не символи, а швидше 
алегорії8.

За спостереженнями, зробленими в 
процесі недавно проведеної реставрації ру
копису, зображення знаків зодіаку принци
пово відрізняються від усіх мініатюр Ізбор
ника 1073 року тим, що вони виконані тією ж 
червоною фарбою, якою нанесені ініціали і 
нумерація розділів на тих же сторінках: рідка 
фарба нанесена не на все зображення, а на 
його окремі ділянки9.

Прийнято вважати, що включення в 
Ізборник 1073 року астрологоастрономічної 
статті відобразило зацікавлення астрономіч
ними явищами у давній Русі10. Із цим мож
на погодитися лише за однієї умови, що про 
таке ж зацікавлення можна говорити і щодо 
різноманітної тематики інших статей цього 
ж збірника, яка була визначена його візантій
ськими грекомовними укладачами і дотрима
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Рис.1 Ізборник Святослава 1073 р., арк. 250 зворот. Ілюстрація з факсимільного видання 1880 року.
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Рис.2 Ізборник Святослава 1073 р., арк. 251.
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на давньоболгарськими перекладачами. 
Знаки зодіаку на полях Ізборника 

1073 року в плані їхнього складу і типології 
розглядає І. Добрев, який припускає, що ці 
малюнки є копіями староболгарського оригі
налу 920х років11. Тут же слід згадати про 
посилення зацікавленості астрономічною 
термінологією в старослов’янських текстах, 
що відобразилося в низці спеціальних ста
тей12. Внаслідок цих розвідок до науково
го обігу введені нові дані, що полегшують 
осмислення знаків зодіаку на сторінках ко
дексу в їх ілюстративній функції.

Розміщення знаків зодіаку на полях 
Ізборника 1073 року збоку і знизу виглядає 
дещо незвично щодо ранньосередньовічної 
європейської традиції розміщувати їх все
редині стовпців тексту, як це можна поба
чити в ілюстраціях латинських рукописів13. 
Такий порядок цілком відповідає і нормам 
оформлення ранніх грецьких ілюстрованих 
сувоїв, по що дає уявлення папірус ІІ сто
ління до н. е., який зберігається в Луврі14. 
Оскільки місце для малюнків в руському 
кодексі не було передбачене в тексті, – вони 
виглядають як “додані”. Отже, питання про 
їх походження і джерела внаслідок вказаної 
причини вирішується не настільки прямо
лінійно, як згідно з версією про копіювання 
в київському князівському скрипторії цього 
циклу ілюстрацій у його готовому вигляді з 
болгарського зразка без будьяких суттєвих 
перероблень. Зауважимо, що аналогічний 
композиційний прийом розподілу маргіналь
них ілюстрацій на аркушах рукопису у візан
тійському книжному мистецтві зустрічаєть
ся порівняно рідко і є найбільш характерним 
для ІХ століття15. Зустрічається він і пізніше, 
переважно в циклах, генетично пов’язаних із 
пам’ятками цієї епохи16. Таким чином, підхо
дячи поки що виключно із формального боку, 
можемо і в ілюстраціях Ізборника 1073 року 
допускати опосередковану репліку візантій
ського циклу знаків зодіаку, що тяжіє до ори

гіналу кінця ІХ – початку Х ст. У такому ви
падку причетність художників преславського 
скрипторію царя Симеона до перероблення 
їх іконографії виглядає беззастережною.

Походження знаків зодіаку безпосе
редньо пов’язане з вавілонськими астраль
ними культами. Пізніше знаки зодіаку ста
ють відомими в Єгипті, а в еліністичну епоху 
і в Греції, звідки, в свою чергу, проникають 
у мистецтво Риму. Цей мотив прослідкову
ється і в пам’ятках іудейської та ісламської 
культур, потім знаходить своє місце також і в 
християнській іконографії. Найпоширеніши
ми символи місяців були в ілюстраціях творів 
астрономічного й астрологічного характеру 
в середні віки на Заході17. Звідси вони пере
йшли в календарі, де знаки зодіаку зазвичай 
мають кругле або прямокутне обрамлення. 
Ці зображення, скопійовані з пізньоантичних 
зразків, на Заході й у Візантії з’являються в 
рукописах найрізноманітнішого характеру. 
Найвідоміший своїми мініатюрами грецький 
рукопис Птоломея, який зберігається у Ва
тиканській бібліотеці (gr. 1291), виконаний 
між 813820 рр. зі зразка VІІ ст18. На небес
ній карті з трьома концентричними кругами 
в центрі зображено уособлення Сонця, яке 
виїжджає на колісниці, запряженій чотирма 
кіньми; знаки зодаку заповнюють зовнішнє 
коло (іл. 3). Крім цього, у вказаному рукописі 
ті ж символи місяців розміщені в напівкруг
лих люнетах19. Знаки зодіаку з ілюстрованих 
астрономічних трактатів у дещо зміненому 
вигляді переходять у Візантії в мініатюри 
Християнської топографії Козьми Індикопло
ва20. Трапляються вони, зокрема, і на сторін
ках Октатевха21. Знаки зодіаку, що проникли в 
ілюстровані грецькі рукописи ІХХ ст., мали 
би з поширенням християнства спершу стати 
відомими в Болгарії, перш ніж досягти Київ
ської Русі. Приблизно так можна схематично 
окреслити шлях загального розвитку іконо
графії знаків зодіаку, що привів до малюнків 
на полях Ізборника 1073 року.
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Цикл знаків зодіаку на полях Ізбор
ника 1073 року, як відомо ілюструє 184й 
розділ, який має заголовок: і̅w дамаскина 
о ̉ македоньскrихú мcцихú. о ̉тú цр ̅квь-
наа ̉го прhданиiả, і який має продовження в 
наступних розділах (185189). Цей невели
кий астрономічний трактат повідомляє іме
на семи планет і пояснює їх розміщення на 
небесному поясі, подає зодіакальний список 
за римським, іудейським, македонським, ел
лінським і єгипетським календарями. Знаки 
зодіаку в ілюстраціях розташовані в тако
му порядку: стрілець, водолій, овен, тілець, 
близнюки, лев, терези, рак, діва, скорпіон, 
риби, козеріг. Їх ряд не відповідає календар
ному переліку березневого року, наведеному 
в тексті. І. Добрев, заперечуючи можливість 
бачити в малюнках на арк. 250 зв.251 (іл. 1, 
2) доповнення до списку, зробленого в 1073 

році для київського князя Святослава Ярос
лавича, докази існування болгарського зраз
ка, вбачає, зокрема, в зображеннях стрільця і 
козерога22. Особливістю першого зображен
ня є величезний лук і роздвоєна на кінці стрі
ла, відомі в предметах озброєння східних на
родів; козеріг представлений в типі єдиноро
га, що зумовлено популярністю цього образу 
у Візантії після перемоги над іконоборцями 
і з появою ілюстрованої редакції Фізіоло
га23 (іл. 4). На думку І. Добрева, зображення 
єдинорога в знаках зодіаку Ізборника царя 
Симеона було запозичено із ілюстрацій Хри
стиянської топографії Козьми Індикоплова24. 
Незвичний порядок знаків зодіаку в Ізбор
нику 1073 року цей дослідник пояснює осо
бливостями праболгарського літочислення, 
в якому зодії мають обернену послідовність 
порівняно з європейським (вавілоногрець

Рис.3 Колісниця Сонця. 
Мініатюра грецького ру-
кописного списку «Геогра-
фії» Птолемея, 813-820 
роки. Апостольська Вати-
канська Бібліотека (Vat. gr. 
1291, fol. 9).
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ким) зодіаком, у зв’язку з чим перша зодія в 
цьому календарі відповідає зодії водолій.

Теза про праболгарські календар
ні впливи на характер циклу знаків зодіаку 
Ізборника Святослава 1073 року – лише гіпо
теза. Однак вона виглядає привабливішою, 
ніж висловлене раніше в літературі припу
щення про те, що нібито “зодіакальний цикл 
створений руським майстром самостійно, а 
не скопійований із вже наявного”25. В. Гір
шберг, виходячи із пропуску в тексті місяця 
травня і наявності на полях зодіакального 
знаку близнюки, побачив у цьому вказівку на 
те, що “ілюстрація зодіаків робилася з пам’я
ті” переписувачем, який був помічником дяка 
Іоанна26. Нам же, натомість, здається, що всі 
вказані особливості зумовлені дещо іншими 

причинами. Допускати виконання малюнків 
з пам’яті можна в тих випадках, коли їх авто
ром добре засвоєна іконографічна традиція. 
Говорити ж про популярність зодіакального 
циклу в книжному мистецтві давньої Болга
рії і Київської Русі наразі не доводиться, хоча 
б тому, що його не має жоден із відомих спис
ків збірника27. Якщо прийом розміщення ма
люнків на полях Ізборника 1073 року вказує 
на існування прототипу межі ІХХ ст., то по
рядок знаків зодіаку ніяк не узгоджений з їх 
календарним переліком, наведеним у тексті. 
Звідси залишається зробити логічний висно
вок щодо вільного розташування символів 
місяців на полях, осмислених у ролі декора
тивних елементів. Ми не можемо судити про 
те, наскільки близько ці малюнки передають 
особливості ймовірного болгарського зразка, 
але від візантійських оригіналів вони далекі. 
Найсуттєвішою їх відмінністю є те, що вони 
не зберігають традиційної іконографічної 
схеми і класичних форм. Фактично малюн
ки зближує з візантійськими знаками зодіаку 
переважно їх тематика.

Відповісти ствердно на питання про 
реальні візантійські прототипи знаків зодіа
ку на полях Ізборника 1073 року навряд чи 
можливо: вони могли бути запозичені прес
лавським ілюмінатором чи із композиції, 
схожої на ту, що є у ватиканському рукописі 
Птоломея (іл. 3) або її спрощеного варіанту28, 
чи із серії зодіакальних фігур, може, навіть 
і західної традиції29. Розвинута іконографія 
зодіаку і відсутність єдиної лінії її проник
нення у слов’янське мистецтво залишають 
надто багато місця для найрізноманітніших 
здогадів та припущень. Водночас не можна 
впевнено стверджувати, чи слід у найбільш 
оригінальних рисах малюнків на полях 
Ізборника 1073 року (іл. 1, 2) вбачати озна
ки особливого іконографічного ізводу, чи їх 
треба пояснювати недостатнім розумінням 
художником візантійського оригіналу, по
дібно до того, класичним прикладом чого є 

Рис. 4 Єдиноріг з Дівою. Мініатора Фізіолога XI ст. 
Мілан, Бібліотека Амброзіана (Physiologus Graecus, 
Manoscritto E 16 sup., арк.24).
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київські шиферні рельєфи з античною тема
тикою. Співставлення вказаних різьблених 
шиферів ХІ ст. з різьбою на візантійських 
різьблених шкатулках наглядно показує, в 
якому саме напрямку здійснювалося спро
щення і що саме переймали київські різьбярі 
у своїх уточнених оригіналах30.

Якщо виходити із тези, що преслав
ський або київський ілюмінатор рукопису, 
відтворюючи візантійський зразок, звертав 
увагу виключно на тематику зображень, і за
гальну типологію знаків зодіаку, то інтригу
ючі риси своєрідності легко пояснити. На ко
ристь такого осмислення зодіакального ци
клу можна навести декілька доказів. Попер
ше, у візантійських пам’ятках усі знаки зоді
аку в межах єдиного циклу мають рівноцін
ний статус незалежно від тематики кожного 
із зображень. Подруге, усі зображення в них 
виконані із дотриманням принципу компо
зиційної єдності, який проявляється в тому, 
що зазвичай не суміщаються поясні і ростові 
фігури. У малюнках на полях Ізборника 1073 
року, навпаки, якраз різнотипні і різномасш
табні фігури з рисами явної примітивізації 
розміщені по сусідству. Серед них виділя
ються стрілець і водолій. Решта зображень, 
поступаючись їм масштабом, відрізняються 
і меншою старанністю виконання, що, втім, 
не виключає виразності таких знаків, як во
долій, рак і скорпіон. Нарешті, не можна не 
звернути увагу і на ту обставину, що худож
ник уникає зображень оголеного людського 
тіла, притаманних візантійським зодіакаль
ним циклам. Чи не свідчить це все про як
найрадикальніше перероблення античнопо
дібного зразка? Важко сказати, де і коли саме 
вона відбулася, якщо не вдаватися до різних 
домислів і натяжок: у Києві, у Преславі чи ще 
раніше – на Заході? Здавалося б, версія про 
засвоєння мініатюристами преславського 
скрипторію царя Симеона константинополь
ських моделей повністю виключає принци
пову можливість прямого використання за

хідного джерела. Ще менш імовірно знайти 
її в Києві під час виготовлення відомого нам 
кодексу, допускаючи. що зодіакальний цикл 
був відсутнім у болгарському списку. Про
те саме в ілюстраціях латинських рукописів 
прослідковується ця своєрідна нейтралізація 
античної спадщини, внаслідок якої людські 
фігури з’являються у більш звичному для 
епохи середньовіччя вигляді31. Чи не відігра
ли власної ролі в трансплантації цих моделей 
на болгарському грунті грецькі скрипторії 
Італії, продукція яких так близько нагадує 
ілюмінацію ранніх глаголичних рукописів. 
Ця гіпотеза виглядала б цілком штучною та 
несподіваною, якби вона зовсім незалежно 
від зодіакального циклу Ізборника 1073 року 
не виникла під час вивчення декору іншого 
руського рукопису – Остромирового Єванге
лія, виконаного в 10561057 рр.32

Зупинимось тепер на характеристи
ці особливостей тих знаків зодіаку на полях 
Ізборника Святослава, які дають привід і під
стави говорити про відображення в малюн
ках певних тенденцій. Це перш за все знаки, 
переважно антропоморфні, які вже охарак
теризував В. Гіршберг (хоч із цілком інших 
позицій) як самостійно створені руським ху
дожником. Такий висновок, на наш погляд, 
потребує не менш докладної аргументації, 
ніж запропонована нами схема, яка передба
чає поступове, багатоступеневе перероблен
ня античного за своїм походжденням циклу з 
постійними відступами від іконографії ори
гіналу. Так що ж може дати звернення до ти
пології цієї частини загального циклу?

Стрілець (стрhльць) відповідає ли
стопаду. Він зображений на лівому полі арк. 
250 в образі пішого воїна в короткій туніці, 
у трьохчвертному повороті вліво, озброєно
го луком з накладеною на тятиву дворогою 
(роздвоєною на кінці) стрілою. Очевидно, 
під впливом іконографії святих воїнів, такої 
популярної у візантійському мистецтві ХІ 
ст., голова стрільця оточена німбом. Це, од
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нак, не перетворило вказану фігуру в іконо
писне зображення. Зовнішність і стиль одягу 
стрільця звичні для мисливців, представле
них у різних сценах у візантійській мініатю
рі33. Рисунок не вирізняється правильністю 
пропорцій і тому непомірно великий лук не 
варто трактувати як такий, що надає фігурі 
стрільця особливого, таємничого значення. 
Потрібно сказати кілька слів про лук склад
ної конструкції, в якому іноді схильні бачити 
пряме відображення руських чи болгарських 
воїнських реалій34. Як можна бачити з наве
дених у літературі аналогій, ареал поширен
ня подібних луків надто широкий для того, 
щоб на підставі спільних типологічних осо
бливостей було можливо локалізувати цей 
варіант зодіакального циклу. У візантійських 
і латинських рукописах Стрілець зазвичай 
уособлюється кентавром, озброєним луком, а 
в окремих випадках – сатиром. До речі, рухи 
стрільця, зображеного на полях Ізборника 
1073 року, характерні не для людини, а саме 
для кентавра; навряд чи варто сумніватися 
в тому, що його фігура була перероблена на 
людську київським художником, який корпус 
коня замінив на короткі широкорозставлені 
ноги, стопи яких не спираються на твердий 
грунт, а нібито висять у повітрі. 

Водолій (водолhиць) виступає уосо
бленням січня. Представлена фронтально 
зображена чоловіча напівфігура з німбом 
довкола голови, зігнутими в ліктях руками 
тримає перед грудьми перевернуту посудину, 
з якої виливається вода (ця частина малюн
ка дуже затерта). Для візантійських пам’яток 
найпоширенішою є фігура оголеного, зі спа
даючим за спиною коротким плащем, юнака, 
який ллє воду із глечика. Як правило, руки 
з глечиком відведені вбік. Те саме і в латин
ських рукописах, лише з суттєвою відмін
ністю, що людина одягнена35. Зображення 
в Ізборнику 1073 року є модифікацією до
статньо рідкісного варіанту, який передбачає 
зображення сидячої людини; не виключено, 

що воно походить із зображень рік, подібних 
на ті, які зустрічаються на полях Хлудов
ського Псалтиря.36

Близнюки (блізнц)37, які символізу
ють травень, на відміну від візантійського 
зодіакального циклу, який зазвичай трактує 
цей знак у вигляді двох юнаків (у західних 
календарях ці зображення часто осмислені 
як воїни або селяни), – це повернуті спинами 
одне до одного юнак і дівчина. Їх напівфігу
ри великоголові; права рука кожного із них у 
виразному жесті; юнак у гостроверхій шап
ці (ковпаку), в якій пізніше часто зображали 
персонажів ініціалів руських рукописів. Ця 
досить своєрідна інтерпретація знака Близ
нюки, очевидно, є наслідком аж надто ори
гінально осмисленого символу. Аналогічні 
трактування нам не відомі. 

Дівиця (дhвица) або Діва, що уосо
блює серпень, зображена на арк. 251 внизу, 
майже фронтально, з легким поворотом го
лови вправо: в руках тримає предмети, по
дібні на прялку і моток ниток. Зображення 
поясне. На голові покривало з накладеною 
поверх короною, трактованою у вигляді чер
воної шапочки. У візантійських пам’ятках 
діва зазвичай зображена на повний зріст, ча
сто крилатою; у західних – часто в русі. Фі
гура в маргінальних ілюстраціях Ізборника 
1073 року лише один із численних варіантів, 
більшість яких з різноманітними типологіч
ними особливостями.

Фігури тварин серед знаків зодіаку 
цього рукопису передані досить умовно. Це 
стосується Овна (овьнú), який уособлює бе
резень, Тільця (тельць), що уособлює кві
тень і Лева (левú), який уособлює липень. 
Усі вони зображені внизу на арк. 250 зв., пер
ші два поверненими вправо, Лев – у ту саму 
сторону. Пояснити примітивність виконання 
зображення лева виключно слабкими уяв
леннями про нього художника не вдається, 
адже з такою ж наївністю зображені фігури 
вівці і теляти. У візантійських зодіакальних 
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циклах, як і в західних, зображення цих тва
рин часто є виразними й експресивними, 
позбавленими статичності, притаманної тим, 
що розглядаються.

Козерог (козьльрогú), який уособлює 
грудень, є серед найбільш вдалих зображень 
знаків зодіаку в Ізборнику 1073 року. Харак
терні риси вказаного малюнка, відстежені 
дуже детально із залученням обширного ма
теріалу38. Не дублюючи детально викладених 
аргументів на користь висновку про заміну 
козла єдинорогом, лише додамо, що таке пе
рероблення могло відбутися тільки під впли
вом візантійських Псалтирів з ілюстраціями 
на полях, якщо в даному випадку не вважати, 
що другий ріг козла схований за першим у 
профільному положенні голови, це, до речі 
спострігається в зображенні тільця (іл. 1). У 
будьякому випадку Козерог в руському ру
кописі зовсім не подібний на зображення в 
грецькому Фізіолозі (іл. 4) У візантійських 
зодіакальних циклах Козерог зображений у 
різних положеннях, найчастіше – в сидячому.

Рак (ракú), який символізує червень, 
великий, із довгим хвостом, ледь не довшим 
за корпус. Скорпіон, що є символом жовтня, 
дуже мало нагадує візантійські оригінали 
знаків зодіаку (іл. 3) і ще віддаленіший від 
реального. Риба (рыба), яку вважають сим
волом лютого, передана на малюнку більш 
реалістично, хоча й з умовно зображеними 
плавниками. для візантійського зодіакаль
ного ряду типовим є зображення двох риб, 
які або обернені в протилежні сторони, або 
майже доторкаються хвостами; перший із 
цих варіантів характерний і для ілюстрацій 
середньовічних латинських рукописів. Тере
зи («іарьмw), що служать символом вересня, у 
візантійських мініатюрах часто знаходяться 
в руках оголеної жіночої фігури; жінка з те
резами в руці зазвичай присутня і в західних 
пам’ятках, однак там зустрічаємо і самі те
рези, як в Ізборнику Святослава. Терези так 
само підвішені на кільці, хоч вони зовсім ін

шої форми.
Ми не бачимо необхідності повтор

но описувати колорит кожного зображення 
зодіакального круга39. Відзначимо чистоту і 
прозорість фарб та їх легкі напівтони. Кожна 
фігура (крім Терезів?) супроводжується зір
кою з чотирма трикутними променями, між 
якими промені сяяння у вигляді рисочок. Ці 
восьмипроменеві зірки звичні для середньо
вічної іконографії.

Спробуємо співставити знаки зодіаку, 
представлені в малюнках на полях Ізборни
ка 1073 року, дотримуюючись календарного 
порядку березневого року, з міфологічними 
сюжетами, що лежать в основі їх тематики. 
Сузір’я Овна пов’язане з міфом про тонко
рунного барана, на якому врятувалися Фрікс 
і Гелла від переслідування злої мачухи; ба
ран із товстим тулубом і короткими ногами, 
зображений на малюнку, навряд чи здатний 
швидко рухатися. Тілець – це бик, що ви
крав Європу (за іншими переказами – бик 
(чарівний), що зустрівся на шляху Оріона, 
який переслідував сестер Плеяд); худе теля в 
збірнику дуже мало нагадує потужного бика 
візантійського зодіакального циклу (іл. 3). 
БлизнюкиДіоскури, що ніжно любили один 
одного, і в нагороду за цю братську любов 
перетворені Зевсом на сузір’я; юнак і дівчи
на, зображені на малюнку, обернені одне до 
одного спинами, навряд чи можуть слугува
ти ілюстрацією цього міфу (пор. Близнюків 
у рукописі Птоломея). Рак нагадує міф про 
боротьбу Геракла з Лернейською гідрою; 
зображений в серії малюнків, яку розгляда
ємо, він насправді лякає, хоча він тут є дещо 
іншого типу, ніж у ранніх візантійських ру
кописах. Лев – це назва сузір’я, що нагадує 
про перший подвиг Геракла, його перемогу 
над Німейським левом; зображений лев за
надто малий і худий. Дівиця або Діва – це за 
легендою богиня справедливості Діке, яка в 
золотому віці керувала світом, а потім пере
творилася на сузір’я; царський вигляд діви, 
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зображеної на полях книги, відповідає тако
му тлумаченню. Терези або Ярем – сузір’я, 
на початку якого Сонце перебувало в день 
осіннього рівнодення, і тому у свідомості 
людей його символом могло бути зображен
ня терезів, що й знайшло відображення на 
малюнку стор. 251 Ізборника. Скорпіон, згід
но з міфом, став причиною смерті мислив
ця Оріона. Стрілець, якого у візантійській 
традиції зазвичай зображали у вигляді кен
тавра, в даному випадку – лише піший воїн. 
Сузір’я Козерог, за “Шестодневом”, “відкри
ває вхід” зимі. Водолій в античній символіці 
уособлює ріки. Сузір’я Риби отримало назву 
в пам’ять про тих риб, на яких за легендою 
перетворилися Ерот і Афродіта, що втікали 
в ріку Євфрат, рятуючись від переслідування 
чудовиська Тифона; це пояснює, чому саме у 
візантійських зодіакальних циклах представ
лені дві риби; в Ізборнику Святослава, як за
значалося, зображена тільки одна із них40. 

Як випливає із пропонованих сюжет
них співставлень, усі малюнки зодіакального 
циклу на полях Ізборника 1073 року мають за 
джерела зразки, які були більш тісно пов’яза
ні зі змістом античних міфів. Таким чином, 
їх склад не можна тлумачити як самостійний 
винахід ані руського художника, ані ілюміна
тора його далекого чи, навпаки, безпосеред
нього болгарського прототипу41. На жаль, ми 
не знаємо, скільки саме проміжних списків 
від діляють відомий нам Ізборник Святосла
ва від переписаного в Преславі Ізборника 
Симеона. Можна однак, не надто ризикуючи 
помилитися, стверджувати, що до подібно
го спрощення малюнків можна було прийти 
тільки шляхом неодноразового їх копіюван
ня майстрами, які не мали ясного уявлення 
про міфи, що лежали в основі відтворюваних 
ними сюжетів. Цілком імовірно, що тут бага
то що припадає на частку не тільки болгар
ських і київських художників, але й, можли
во, їхніх грекомовних попередників. Здійс
нити настільки радикальну переробку ан

тичної за своєю основою іконографії знаків 
Зодіаку за один прийом було неможливо. Це, 
зокрема, побічно доводять київські шиферні 
рельєфи із зображенням Діоніса і Геракла.

Таким чином, наш висновок щодо 
сво єрідності іконографії зодіакального цик лу 
в Ізборнику Святослава 1073 року зводиться 
до того, що перед нами результати поступо
вої адаптації класичного візантійского оригі
налу. Провести чітку лінію між асоціативною 
переробкою античної спадщини і власною 
творчістю слов’янських художників настіль
ки ж важко, як і розділити нашу середньовіч
ну писемність на оригінальну та перекладну, 
не порушуючи її цілісності. Це був єдиний 
процес, і тільки в його широких рамках ви
дається можливим зрозуміти і осмислити ті 
“сюрпризи”, які інколи підносить дослідни
ку мистецтва книги епоха середньовіччя.

(Переклад з російської Юрка Антоняка)
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