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Tantum scimus, quantum memoria tenemus

У художніх музеях нашої країни збе-
рігаються чудові твори мистецтва різних 
народів та епох. Чудовим прикладом є му-
зей західного та східного мистецтва, ство-
рений 1919 року на основі приватної збірки 
Богдана та Варвари Ханенків. У музеї два 
відділи – західноєвропейського та східного 
мистецтва [6, c. 1].

Відділ західноєвропейського мисте-
цтва відкривається показом творів серед-
ньовічного мистецтва. Особливий інтерес 
становлять візантійські енкаустичні ікони 
VI–VII ст. [4, c. 20].

Ікони «Іоанн Предтеча», «Богома-
тір з немовлям», «Святі Сергій та Вакх», 
«Мученик та мучениця» належать до осо-
бистої колекції архімандрита Порфирія 
Успенського – магістра богослов’я, докто-
ра еллінської словесності, історика, етно-
графа, сходознавця, славіста, археографа, 
текстолога, богослова, археолога, мандрів-
ника, прочанина та колекціонера, одно-
го з найяскравіших представників росій-
ського православного вченого чернецтва 
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[2, с. 332–339]. Порфирій Успенський був 
одним з перших, хто почав систематично 
колекціонувати пам’ятки мистецтва хрис-
тиянського Сходу.

Основні інтереси архімандрита По-
рфирія перебували у сфері наукових за-
нять. Завдяки багаторічному перебуванню 
в Єрусалимі та численним подорожам він 
став одним з найбільших знавців право-
славного Сходу свого часу. Не маючи спе-
ціальної історичної освіти, він набував 
кваліфікацію самостійно, під час занять у 
бібліотеках, архівах, при відвідуванні свя-
тих місць, пам’яток зодчества, епіграфіки, 
образотворчого мистецтва [5, с. 4–5].

Архімандрит Порфирій склав уні-
кальну колекцію пам’яток іконопису, єди-
ну в своєму роді в Російській імперії і, без-
сумнівно, видатного світового значення [3, 
с. 221].

У період перебування Порфирія в 
Києві його колекція, зокрема ікони, була 
добре відома й доступна для відвідувачів 
подібно домашньому музею. У своєму за-
повіті архімандрит Порфирій виявив ба-
жання залишити свою колекцію в Києві.   

монастиря, архімандритом Амфілохієм в 
ЦАМ при Київській духовній академії [5].

Але в 1940 році чотири ікони вос-
кового живопису були передані з Музею 
Києво-Печерської лаври в Київський му-
зей західного і східного мистецтва, на про-
хання тодішнього директора цього музею 
В.Ф. Овчинникова.

Іоанн Предтеча

Богоматір з немовлям
Незважаючи на те, що в 1942 році 

Київський музей західного та східного 
мистецтва пограбували за особистим нака-
зом Еріха Коха, ікони не були втрачені [7, 
c. 204]. Оскільки найцінніша частина зі-
брання Музею західного і східного мисте-
цтва (у тому числі ікони) була евакуйована 
з Києва – спочатку до Дніпропетровська, 
а потім до Уфи в Башкирський художній 
музей ім. М.В. Нестерова [1]. Після закін-
чення війни ікони повернулися в Музей за-
хідного і східного мистецтва (нині – Музей 
мистецтва імені Богдана і Варвари Ханен-
ків), де вони зберігаються й донині.

Отже, створена 2004 року експози-
ція візантійських ікон, яка представлена 
у музеї мистецтв імені Богдана та Варва-
ри Ханенків, є унікальною у своєму роді. 
Адже до неї входять виняткові шедеври 
візантійського мистецтва, які дуже рідко 
можна зустріти. Зокрема, це ікони «Іоанн 
Предтеча», «Святі Сергій та Вакх», «Бого-

У серпні 1885 року, після його смерті, 
сорок дві ікони, придбані на Синаї, у Єруса-
лимі та на Афоні, були передані його духів-
ником, настоятелем московського Данилова 
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матір з немовлям» і «Мученик та мучени-
ця» – найбільш давні з усіх відомих хрис-
тиянських ікон, які збереглися до наших 
днів. Вони були створенні задовго до роз-
ділення церков, тому їх духовний зміст є 
об’єднуючим для всього християнського 
світу. А оскільки доля решти колекції ікон 
архімандрита Порфирія, що залишалися в 
музеї Києво-Печерської лаври, невідома, ці 
експонати мають надзвичайну цінність для 
вивчення не лише візантійського живопи-
су, а й діяльності самого Порфирія Успен-
ського.Святі Сергій та Вакх


