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Анотація. Наголошується, що названа праця кандидата мистец-
твознавства, викладача кафедри сакрального мистецтва Роксолани 
Косів є помітним явищем в українському мистецтвознавстві, воно 
має розкішне поліграфічне оформлення з близько 200 репродукціями 
хоругв, виявлених в багатьох музеях України, Словаччини, Польщі, 
Швеції та приватних колекціях. Характерною ознакою цієї фунда-
ментальної монографії, що заслужено отримала відзнаки на книжко-
вих форумах є логічно продумана структура – дослідження та нау-
кового каталогу хоругв, 
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Українські хоругви — важлива складова вітчизняної ху-
дожньої культури. У них віддзеркалені смаки та вподобання 
кожної епохи, політичні події та релігійні настанови часу, це 
символи незалежності та віри, з якими наші предки ходили у 
військові походи, відстоювали вірність Церкві. Ця малодос-
ліджена галузь мистецтва завдяки широкій пошуковій роботі 
та глибокому мистецтвознавчому осмисленню пам’яток, що їх 
провела  Р. Косів,  набула свого логічного завершення та все-
бічного осмислення в монографії “Українські хоругви”. Книга 
отримала Диплом і перше місце  в номінації “Візитівка” на ХІ 
Всеукраїнському рейтингу “Книга року – 2009”, із цією важ-
ливою і заслуженою перемогою вітаємо Роксолану Косів.

Ця фундаментальна монографія  має розкішне поліграфічне 
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оформлення – 372 сторінки тексту та близько 200 репроду-
кованих хоругов. Її видання стало помітним явищем в укра-
їнському мистецтвознавстві. І не тільки тому, що це перше 
глибоке і на сьогодні вичерпне дослідження маловідомої галузі 
української культури, а ще й тому, що книга є прикладом на-
укового видання з вичерпною бібліографією, ретельним опра-
цюванням пам’яток, дослідженням історії їхнього походження, 
а головне — глибоким мистецтвознавчим аналізом.

Упродовж багатьох років авторка досліджувала  пам’ятки  в 
музеях Львова, Києва, Харкова, Коломиї, Дрогобича, Черні-
гова, а також у музеях і приватних колекціях інших країн — 
Словаччини, Польщі, Швеції та ін. Саме ця широка географія 
і системне вивчення є позитивною рисою роботи. На сторін-
ках рукопису виявлено, що хоругви є важливим культурно-
мистецьким явищем, з’ясовано їхню ґенезу, простежено роз-
виток різних типів хоругов, а також детально прослідковано 
історію українських хоругов упродовж їхнього розвитку, 
зв’язок з політичними та релігійними подіями й настанова-
ми. Авторка виділяє міські та військові, цехові та церковні 
хоругви, поховальні, ті, що належали ремісничій організації, 
маґістрату, окремій особі, подає розгорнуту мистецтвознавчу 
характеристику кожного виду. Значна частина творів уперше 
вводиться до наукового обігу. У ґрунтовному й розгорнутому 
вступі Р. Косів з глибокою обізнаністю висвітлює стан вивчен-
ня  українських хоругов у літературі, пошановує внесок своїх 
попередників, подає джерельну базу дослідження. Важливим 
є історія про віднайдення 11 українських козацьких хоругов 
середини ХVІІ ст., що нині зберігаються в Стокгольмському 
військовому  музеї  у Швеції.

Роксолана Косів зазначає, що хоругва – це символ, який 
характеризував її власника, його звичаї та світогляд, виконуючи 
при цьому парадно-репрезентативну функцію, використання 
хоругви пов’язувалося з певним ритуалом чи обрядом. Дослід-
ниця підкреслює роль і значення військових хоругов, які ціну-
вались як святиня, у бою ставали найбажанішим трофеєм, який 
означав повну перемогу над супротивником. Саме тому їх ви-
ставляли для публічного огляду в найбільших храмах міст. У роз-
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ділі “Витоки та розвиток хоругв” авторка подає етапи розвитку 
та основні особливості знамен і штандартів Давнього Єгипту, 
Ассирії, Китаю, Греції та Риму. Окремо дослідниця зупиняєть-
ся на візантійських відзнаках імператора — лабарумі, вигляд 
якого мав вплив на форму церковних і поховальних європей-
ських знамен, на геральдичних знаменах рицарів-хрестоносців.

Авторка подає детальну етимологію слова “хоругви” (ко-
рогви), яке з часом прийшло на зміну терміна “стяг”, виявляє, 
що термін “хоругва” увійшов у використання від кінця ХІІ 
ст. і вперше відомий за “Словом про похід Ігоря”. На основі 
аналізу літописних відомостей, широкого залучення іконогра-
фічного матеріалу, у першу чергу малюнків з рукописної книги 
(“Похід Бориса на печенегів” зі “Сказання про Бориса і Гліба” 
1015 р.; “Похід Олега на греків” та “Похід князя Ігоря на гре-
ків” з Радзивилівського літопису,  мініатюри “Архангел Гав-
риїл коронує царя Соломона” з Київської псалтирі 1397 р.), 
аналізу численних ікон та хоругов ХV — ХVІ ст. з Вірменії, 
Росії, Польщі, Афону, Р. Косів виявляє ґенезу та розвиток 
українських хоругов до ХVІІ ст., їхні типи та  форми.

Важливим є те, що авторка в третьому розділі подає “Іко-
нографію українських хоругв ХVІІ — початку ХХ століть”, 
підкреслюючи, що їхні іконографічні особливості відзначалися 
рисами, характерними для ікономалювання загалом. Велико-
го значення надавали образам патрональних святих і святих, 
вшановуваних на конкретній території. Так, на хоругвах ХVІІ 
— ХVІІІ ст. це були образи св. Миколая та св. Параскеви, 
а також святого архистратига Михаїла, св. Юрія Змієборця, 
св. Дмитрія. Образи воїнів особливо поширені на військових  
козацьких хоругвах і хоругвах українського війська початку 
ХХ ст., де популярності набув образ архангела Михаїла як 
патрона київських земель. Авторка подає еволюцію іконогра-
фії хоругов, відзначаючи, що від другої половини ХVІІ ст. до 
традиційних для східного іконопису зображень долучаються 
варіанти вирішення релігійних сюжетів і образів, поширених у 
західноєвропейському  малярстві.

Позитивною рисою видання є те, що авторка в четверто-
му розділі ”Формування художніх особливостей українських 



407

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВІТЧИЗНЯНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

хоругв ХVІІ — ХVІІІ ст. у контексті церковного мистецтва” 
аналізує розвиток художніх особливостей хоругов у широкому 
контексті із стильовими напрямками. Зокрема, підкреслює, що  
в ансамблі храмового комплексу церковні хоругви були важли-
вим елементом облаштування, їх творили в тісному контакті 
з іконописом, гаптуванням, вишивкою, тому хоругви мають 
чітко виражений національний стиль. Більшість збережених  
пам’яток цього періоду належить до народної течії іконопи-
су, їхньою характерною рисою є лаконізм, певна обмеженість 
засобів художнього вислову, що компенсується підкресленим 
ритмом ліній, кольорових площин, орнаменту. У розділі також 
розглядаються стильові особливості, орнаментика, форма та 
композиція хоругов, уточнюється атрибуція і, що дуже важ-
ливо, — здійснюється спроба  на основі стилістичного аналізу 
зарахувати пам’ятки до певних малярських осередків чи кон-
кретних майстрів. Так, на основі аналогії з пам’ятками стан-
кового іконопису дві церковні хоругви авторка зараховує до 
вишенського малярського осередку, три — до дрогобицького, 
дев’ять – до риботицького тощо. Порівняння з підписними 
роботами Івана Медицького дає підстави стверджувати при-
належність йому й хоругви із зображенням св. Юрія та Коро-
нування Богородиці  ХVІІІ ст. 

Важливою складовою рукопису є науковий каталог церков-
них хоругов зі збірки Національного музею у Львові ім. Ан-
дрея Шептицького, який нараховує 73 експонати.

Слід відзначити особливу ретельність Р. Косів у опрацю-
ванні пам’яток, їх опис, іконографічні прототипи та паралелі, 
наукова атрибуція, вичерпна бібліографія заслуговують висо-
кої оцінки. Р. Косів є одним з авторів багатотомної “Історії 
декоративного мистецтва України”, її розділи присвячені ху-
дожнім особливостям і стилістиці українських хоругов, репре-
зентують цей вид мистецтва і заповнюють маловідому сторін-
ку історії вітчизняної культури. 

Сьогодні однією з нагальних потреб вітчизняного мис-
тецтвознавства є створення широких каталогів з усіх видів 
мистецтва. Це копітка і скрупульозна робота, що вимагає від 
науковця глибоких знань, широкої обізнаності з мистецтвоз-
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навчою літературою, проблематикою того чи іншого виду 
мистецтва, розуміння особливостей музейної справи. Саме ці 
моменти є в роботі Р. Косів “Українські хоругви”. Її вихід є 
значною подією в українському мистецтвознавстві та привер-
не увагу фахівців сакрального мистецтва, а також усіх тих, хто 
цікавиться історією української церкви.

Оксана БІЛА
заступник директора з наукової роботи

 Національного музею у Львові ім. А. Шептицького           
 

Монографія “Українські хоругви” молодої дослідниці, але 
уже відомого та єдиного в Україні фахівця в цій царині, канди-
дата мистецтвознавства Р. Косів побачила світ 2009 р. у полі-
графічній фірмі “Оранта”, у великоформатному виданні впер-
ше в такому обсязі. В ній зібрано та систематизовано пам’ятки 
з музейних і приватних колекцій України, Словаччини та 
Польщі, більшість з яких уперше вводяться до мистецтвоз-
навчої літератури. Книгу вирізняє велика кількість ілюстрацій, 
що слугують важливим науково-інформативним матеріалом до 
вивчення хоругви як феномену українського мистецтва.        

Незважаючи на актуальність проблематики, до цього часу 
не відомо жодного фундаментального напрацювання з цієї 
теми. Порівняно незначна кількість наукових праць, у яких 
частково розглядаються один із типів хоругов, їхнє функціо-
нальне призначення, побутування –  не в змозі заповнити цю 
прогалину. Саме тому монографія Р. Косів як результат бага-
толітньої науково-пошукової праці має всі ознаки новизни та 
відповідає вимогам академічних видань.

Характерною ознакою книги є логічно продумана структу-
ра, утворена двома повноцінними частинами: монографічним 
дослідженням (вступ, чотири розділи й висновки) та науковим 
каталогом хоругов останньої чверті ХVІ – початку ХХ ст. зі 
збірки НМЛ (73 поз.). Суттєвим доповненням видання слу-
гують додатки: “неопубліковані рукописні джерела”, “друко-
вані джерела та література” і “географічний покажчик”. Глиби-
на досліджуваного корпусу пам’яток, арґументований мисте-
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цтвознавчий аналіз, порівняльні характеристики утверджують 
новизну та науковість пропонованої праці.

Комплексне вивчення українських пам’яток у музейних зі-
браннях і приватних колекціях України та за кордоном дало 
авторці змогу проаналізувати українські хоругви як своєрід-
не мистецьке явище, якому належить одне з чільних місць у 
скарбниці національної художньої культури, водночас ввести 
до літератури чималу кількість досі незнаних знамен. Залучив-
ши багатий фактологічний матеріал, Р. Косів уперше провела 
дослідження чинників, які вплинули на іконографію хоругов, 
подала ретроспективу розвитку знамен, простежила еволю-
цію їхніх образно-художніх особливостей у контексті основних 
стильових напрямів.

Дослідниця пропонує класифікацію пам’яток ХVІІ – по-
чатку ХХ ст. за тематико-функціональним призначенням 
(міські, військові, цехові, похоронні й церковні), а також по-
дає ретроспективний аналіз основних іконографічних типів.  
Наукова новизна роботи, на нашу думку, полягає в тому, що 
вперше зібрано, проаналізовано й систематизовано українські 
хоругви як унікальне національне культурно-мистецьке явище 
й проведено аналогії з іконою, гравюрою, мініатюрою. Важли-
вим у цьому плані є залучення до аналізу зразків західноєвро-
пейських і візантійських знамен.

Особливу цінність для дослідників становить каталоговий 
розділ хоругов останньої чверті ХVІ – початку ХХ ст. зі збір-
ки НМЛ, окрасою якого є дві найдавніші церковні хоругви 
кінця ХVІ ст. Цим творам притаманні художні й стильові осо-
бливості знамен західного реґіону України.  Авторка вводить 
у мистецтвознавчу літературу 68 позицій. Отож, можемо кон-
статувати, що праця Р. Косів – це перше повне й систематич-
не опрацювання фондової групи хоругов.  Дослідниця зберігає 
уніфіковану схему викладу наукового каталогу, що повністю 
відповідає сучасним вимогам. Окремого позитивного відгуку 
заслуговує детальний опис кожного боку полотнища, обґрун-
тування іконографічних особливостей, наукова атрибуція та 
датування, вичерпна бібліографія.  

Для зручності користування каталоговим блоком Р. Косів у 
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передмові до нього в лаконічній і доступній формі виклала осно-
вні зауваги, що дозволяють отримати інформацію щодо кожної 
пам’ятки зокрема. Видання вирізняє також велика пропозиція 
зібраного ілюстративного матеріалу, культура дизайнерсько-
го вирішення, ошатного поліграфічного друку, що сприяє до-
брому візуальному сприйняттю книги. Високий рівень науко-
вої праці Р. Косів був відзначений експертною радою 16-го 
книжкового форуму видавців у Львові  (вересень 2009 р.).  

За результатами голосування “Українські хоругви” уві-
йшли до десяти кращих видань Форуму. Книга визнана також 
кращим видавничим проектом України 2009 р., а її авторка 
отримала почесне звання лауреата премії ім. Святослава Гор-
динського.
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