ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 23.

Олена БАКОВИЧ

Ростислав Студницький

доцент кафедри проектування інтер’єрів

Художній синтез у композиції Горного
місця церков Східної Галичини
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
Анотація. Стаття ґрунтується на дослідженні облаштування інтер’єрів понад сотні церков Східної Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. Свідоме обмеження теми дозволяє зосередити
увагу на одному з найважливіших літургійних предметів церковного
інтер’єру. На багатому фактичному матеріалі проаналізовані художньо-стилістичні особливості творів, проведена типологія архітектонічної композиції Горного місця, виявлені традиційні іконографічні схеми та типові орнаментальні мотиви декорування сопрестолій. Переважаюча більшість пам’яток уперше впроваджена до наукового обігу.
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Просторова структура храму тісно пов’язана з комплексом
функціонально-літургійних умов формування його внутрішнього середовища. Функціональною особливістю організації
внутрішнього простору є те, що весь храм охоплюють ритуальні дії церковної літургії, строго регламентовані загальною
послідовністю служби, чітко зафіксовані в церковному просторі. Сам простір значною мірою повинен відзначати й оформлювати найважливіші зони храму, які мають відповідні ідейно-смислові значення. Такими пластичними акцентами в просторі церкви є стаціонарні архітектурні форми: вони відіграють
значну роль у складному художньому синтезі середовища, а
також є важливими літургійними предметами.
Літургійні основи формування храмового простору неможливо відділити від екзегетичних. Символічний зміст окремих
просторів і всього храму формувався у тісному взаємозв’язку
з розвитком богослужбових правил, унаслідок чого літургійна
символіка визначила так званий “топографічний символізм”
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[1, 127] простору церкви, ядром якого є ідея храму як шляху
сходження до абсолюту. Ця ідея, орієнтована по осі захід —
схід, визначила головний напрям ритуальних процесій, а також
тридільність простору (нартекс — храм вірних — вівтар), яка
символічно втілювала сходження від землі до простору “земного неба” і від нього до “неба небес”, де центром храмового
дійства є престол.
Отож, найважливішою частиною церкви є престольна частина — святилище, вівтар, пресвітерія, — відокремлена від
храму вірних іконостасом. Вівтарна частина церкви символізує
сферу Божественного буття, де відбуваються Великі Таїнства.
У центрі вівтаря встановлено престол, на північній його стороні — жертовник. На східній стороні вівтаря в храмах, де
богослужіння проводить єпископ, розташовують Горне місце
— кафедру єпископа, яка символізує під час Служби Божої
Господа Слави. Обабіч півколом ставлять сидіння священиків,
що відповідно уособлюють апостолів.
Облаштування Горного місця відповідає Апокаліпсису
Йоана Богослова, що побачив престол, на якому сидів Господь Вседержитель і біля нього — двадцять чотири старці
царі — та священики Бога. У центральній частині східної
стіни вівтаря переважно на підвищенні влаштовують трон
архієрея, обабіч якого, але нижче на одну сходинку, лави
або сидіння для священиків — “сопрестолія”. Під час архієрейської відправи єпископ втілює Христа Вседержителя, а
духовенство — апостолів або старців з видіння Йоана Богослова (Откр. IV). Горне місце позначає таємничу присутність Небесного Царя Слави і тих, що служать з Ним, тому
цьому місцю завжди поклоняються, навіть тоді, коли воно не
оформлене підвищеним троном для єпископа. Горне місце, за
трактуванням Йоана Златоуста, знаменує Вознесіння Ісуса
Христа, який піднявся у плоті вище від влади ангельської, та
сів одесную Отця [2, 54]. А тому кафедра ставиться завжди
вище від інших сідалищ на Горному місці.
Навпроти престолу Вседержителя Йоан Богослов бачив
сім вогняних світильників, “які є сім духів Божих” (Откр. IV,
5). У вівтарі в православному храмі є особливий світильник

— семисвічник, розташований на східній стороні трапези безпосередньо перед Горним місцем. Для святилищ церков Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. характерні
кілька варіантів вирішення Горного місця.
У церквах 70-80-х рр. ХІХ ст. за престолом розташовували
сідалище зі скульптурним Розп’яттям над ним. Така композиція, зокрема, використана в церкві Пресв. Трійці с. Гологори
Воля (Перемишлянський район Львівської обл.), скульптурні
роботи в якій були завершені 1880 р. Розп’яття на тлі ореолу золотого проміння та клубків білих хмар заповнює віконний отвір.
У апсиді церкви Йоана Богослова с. Зарубинці (Скалатський
район Тернопільської обл.) скульптура Розп’яття об’єднана в
спільній композиції з Горним місцем і доповнена скульптурними фігурками херувимів (1929 р.). Скульптурне Розп’яття є
центром композиції великого вівтаря 1890 р. церкви св. Юрія
с. Кобиля (Збаразький район Тернопільської обл.).
У церквах з невеликою за площею вівтарною частиною Горне сідалище об’єднували в спільній композиції із запрестольним образом. У цьому випадку майстри старалися узгодити
скульптурне вирішення трону, різьблення позолоченої рами та
стилістики малярської композиції. Зокрема, у церкві Успіння
Пресв. Богородиці с. Страдч (Яворівський район Львівської
обл.). запрестольний образ „Успіння Богородиці” виконав В.
Дядинюк [3, 5.] у стилістиці візантиму. Трон під ним нагадує
сидіння візантійських церковних достойників: складений з
брусків, ніжки вирішені у вигляді стилізованих лев’ячих лап,
спинка вкрита площинним позолоченим різьбленням і завершена акротеріями у вигляді акантової пальметки та хреста. Унікальним за художнім вирішенням є Горне сідалище церкви Св.
Параскеви с. Велдіж (Долинський район Івано-Франківської
обл.). Ікону “Хрещення Ісуса Христа” виконав львівський художник О. Курилас. Під нею у півциркульній екседрі, фланкованій здвоєними колонами коринфського ордера, розташований
різьблений позолочений трон з високою півциркульною спинкою, увінчаною хрестом. Обабіч півколом стоять високі лавиці
з підлокітниками. Об’єднує композицію синтрону кріпований
різьблений антаблемент, над горизонталлю якого височіє конха
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екседри, акцентуючи значення єпископського трону.
Зазвичай Горне сідалище об’єднували в одній архітектонічній композиції із запрестольним образом, який у цьому випадку розташовували в різьбленому кивоті. Під ним у ніші ставили трон. Вирішення Горного сідалища церкви св. Миколая
в Старому Самборі (Львівська обл.) з багатим позолоченим
різьбленням близьке до барокової стилістики. Нижня частина
вирішена у вигляді екседри, конху якої прикрашає різьблена
посріблена мушля. Трон фланкують стрункі позолочені колони. Над кріпованим карнизом у різьбленому кивоті, завершеному трилопатевою аркою, розташована ікона св. Миколая.
Усю архітектонічну композицію огортає витончено ажурне золочене плетиво виноградної лози та аканта.
Натомість зустрічається низка композицій Горного сідалища, площинне різьблення яких постало під впливом давньоруського або українського народного мистецтва. Композиція Горного сідалища церкви Покрови Пресв. Богородиці
с. Угерсько (Стрийський район Львівської обл.) має чітку
двох’ярусну структуру, відмежовану по горизонталі легким
фризом з щільно розташованими різьбленими хрестами. Композицію сухого різьблення збагачують позолота й декоративні
гвіздочки з латунними відполірованими шапочками. Завершення вирішене у вигляді різьбленого кивота з іконою “Воскресіння Ісуса Христа” пензля Ю. Магалевського. Нижній
ярус об’єднує сідалище та ікона з зображенням Воскреслого
Ісуса Христа, яку виконав І. Труш.
Горне місце для святилища церкви Собору Пресв. Богородиці с. Малехів (Жовківський район Львівської обл.) виконав
А. Коверко. Просту скринеподібну конструкцію дерев’яного
трону він збагатив багатим скульптурним декором, використавши в орнаментиці християнські мотиви хреста, павича,
виноградної лози. Підлокітники мають вигляд скульптурних
зображень крилатих левів. Над сідалищем розташована рідкісна за іконографією ікона святого Йосифа-Обручника, яку
виконав Ю. Магалевський. У богослужінні цей святий не має
нічого, “крім одного тропаря й кондака, і це тільки в наших
часословах і служебниках” [4, 196]. Йосиф був прямим на-

щадком династії Давида, однак провадив життя простого ремісника. Він — чоловік Марії, а тому тримає в руках галузку
білосніжної лілії; він — батько Ісуса Христа і тримає Дитятко
Боже на своїх руках. Йосиф у християнстві виступає земним
“образом” Отця Небесного, і митець надав його зовнішності
рис, характерних для іконографії Саваофа, могутнього сивочолого старця з довгою бородою. Однак, це тільки зовнішня
схожість. Перед нами земна людина, поведінка якої характеризується словом “праведник”: з беззастережною покірністю
Божій волі, з безмежною любов’ю та ніжністю в погляді. Художник створив неповторний людський образ, позначений рисами глибокого демократизму.
Більш урочистими сприймаються різьблені кивоти запрестольного образу, виконані у формі едикули. У церквах Східної
Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. ця класична архітектонічна композиція стає своєрідною темою для різноманітних
варіацій. Площинну композицію збагачують колонами, кріпуваннями, рельєфним і ажурним різьбленням архівольтів і фронтонів.
Нерозривний зв’язок архітектоніки та пластики, функціональності та декоративності, рафінованості деталей і стриманості загального вирішення характеризує композицію Горного
місця церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Старий Мізунь
(Долинський район Івано-Франківської обл.). Центром композиції тут є завівтарний образ “Воздвиження Чесного Хреста” (1887 р.), який виконав Т. Копистинський.
Властивий для композицій Горного місця церков Східної
Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. неподільний
архітектурно-скульптурний синтез особливо виразно прочитується у низці пам’яток з рельєфними образами. Стилістичною
єдністю, близькою українському бароко, виділяється Горне
місце церкви св. Миколая с. Мала Березовиця (Збаразький
район Тернопільської обл.). Об’ємно-просторове вирішення з
енергійним виступом тричетвертних коринфських колон органічно узгоджене з пластикою рельєфної “Одигітрії”, створеної
на зразок окладів українських ікон кінця XVII – XVIII ст.
Тимпан фронтону прикрашає скульптурне зображення ангелів,
що коронують Богородицю. Натомість у композиції Горного
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місця церкви Преображення Господнього с. Тустановичі (Борислав) (Дрогобицький район Львівської обл.) надто яскраві
барви рельєфного храмового образу дещо дисонують з виваженою за колоритом і пропорціями архітектонікою пам’ятки.
Трипряслова композиція церкви Воскресіння Господнього
в Старому Селі (Жовківський район Львівської обл.) викликає виразні асоціації з архітектонікою тріумфальної арки.
Відразу привертає увагу гармонійне поєднання чистоти й
геометричності форм з пластичністю мас і вишуканістю деталей. Лаконічний компактний об’єм збагачений соковитим позолоченим різьбленням, делікатними коринфськими колонами, пружними арками різного рисунку, стрункими пінаклями,
увінчаними хрестами. Ці декоративні елементи пом’якшують
строгу геометричність мас, надають композиції Горного місця особливої ошатності. Живописні полотна, які виконав Ю.
Магалевський, присвячені храмовому празнику церкви: у
центральному ширшому пряслі розташований образ ‘Воскресіння Господнє”, в бічних — “Невір’я Фоми” та “Явлення
Христа жонам-мироносицям”.
Принципово інше вирішення обрав автор трипряслової
композиції Горного місця церкви Успіння Пресв. Богородиці
с. Прибіжна (Гусятинський район Тернопільської обл.), звернувшись до традицій пластичного багатства стилю бароко.
Центром композиції є поліхромна скульптура Благословляючого Христа, розташована в доволі глибокій півциркульній
ніші. Компактний об’єм запрестольного вівтаря має довершено вивірені пропорції, збагачений соковитими пластичними
масами бічних едикул з витонченими колонами, обвитими виноградними лозами, пружними півциркульними арками, позолоченим рельєфним і ажурним різьбленням. Майстер продумав і вивірив рисунок кожної деталі, художню логіку їхніх
взаємозв’язків і контрастів. Вишукане різьблення аканта, звиви якого огортають розетки з рівнораменними грецькими хрестами, підхоплює пластика виноградних лоз і делікатний ажур
вінцевої частини, який сприймається на просвіті вікна апсиди.
У низці пам’яток складне криволінійне об’ємно-просторове
вирішення Горного місця зумовлене конфігурацією плану ап-

сиди. Таке трактування, очевидно, підгледіли в сакральній архітектурі Східної Галичини другої половини ХVIII ст. Серед
найвідоміших пам’яток стилю бароко слід згадати так звані
“великі вівтарі” Успенської церкви та церкви Юра у Львові.
Запозичивши барокову архітектоніку великого вівтаря другої
половини ХVIII ст., українські майстри кінця ХІХ – першої
третини ХХ ст., як правило, творчо інтерпретували архітектурну композицію та різьблені мотиви бароко.
Можна сказати, що саме у великих запрестольних вівтарях
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. внутрішня напруга задуму максимально повно виявлена в зовнішній експресії архітектурної пластики. У найбагатших зразках вівтар чимось нагадує
живу та динамічну матерію. Він часто не має чітко окресленої
площини — стіна розчленовується, подрібнюється, вигинається під різними кутами. Вівтар ніби прагне проникнути в простір
криволінійної апсиди, злитися з ним, практично розчинитися
в ньому. Величезна кількість різьблених позолочених деталей
— картушів, гірлянд, фестонів, пальметок, рослинного плетива
(аканта, виноградних лоз, лілій, троянд тощо), рокайлів та інших прикрас — беруть участь у цій динамічний побудові. Ордерні елементи — колони, пілястри, кріповані антаблементи,
кріповані та розірвані фронтони — виступають уперед, інші,
навпаки, занурюються в товщу вівтарної стіни, утворюючи
хвилеподібні лінії силуету архітектонічної композиції.
Одна з найбагатших вівтарних композицій прикрашає святилище церкви Різдва Преч. Діви Марії м. Кам’янка-Бузька
(Львівська обл.). Масивні потроєні колони коринфського ордера підтримують енергійний кріпований антаблемент, увінчаний розірваним фронтоном і позолоченими урнами з червоним
полум’ям. Над розривом розташовується, едикула фланкована
пілястрами і півколонами, завершена лучковим фронтоном із
скульптурною композицією Всевидячого ока в обрамленні золотого ореолу та білих хмар. У центральному пряслі вівтаря
розташовані ікони “Одигітрія” та “Преображення Господнє” у
багато різьблених позолочених рамах. У нижньому ярусі архітектонічної композиції в неглибокій ніші, обрамленій фалдами
рельєфної багряної драперії, стоїть сідалище, вирішене у ви-
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гляді різьбленого позолоченого трону з оксамитовим оббиттям.
Висока спинка, утворена ажурним плетивом акантового листя
та завитків, увінчана зображенням срібного голуба — символу
Святого Духа, незримо присутнього в сакральному просторі
святилища. Великий вівтар виразно прочитується з нави храму
через широко відкриту арку іконостасної стіни.
Складна композиція запрестольного вівтаря церкви Воскресіння Господнього с. Кам’янка Липник (Жовківський
район Львівської обл.) повністю узгоджена з формою широкої чотиригранної апсиди. Чітку площину вівтаря порушують
ризаліти, утворені пілястрами та відокремленими здвоєними
колонами, які підтримують кріпований антаблемент і розірвані
фронтони. Вертикальні ордерні елементи поділяють композицію на три прясла, заповнені триптихом із центральною іконою
“Воскресіння Господнє”. Над центральним пряслом підноситься едикула з іконою “Моління про чашу”, увінчана зображенням голуба — Святого Духа в оточенні золотого ореолу та
хмар. Важливим скульптурним елементом вівтарної композиції є невеликі фігурки ангелят-путті, які застигли з молитовно
складеними руками на волютах фронтонів. У цокольному ярусі
колись стояв трон, на сьогодні, на жаль, утрачений.
На відміну від попередніх, невисока композиція Горного
місця церкви Покрови Пресв. Богородиці с. Луб’янки Нижні
(Збаразький район Тернопільської обл.) повністю прихована
іконостасом. Широко розставлені відокремлені колони та пілони утворюють урочистий портик райських воріт, відкритий
для вірних Великою жертвою Господньою, втіленою іконою
“Розп’яття”. Увінчують композицію скульптурні зображення
двох ангелів, розташовані на кріпованому антаблементі.
Композиція Горного місця церкви Св. Юрія с. Руда Сілецька (Кам’янка-Бузький район Львівської обл.) узгоджена
з формою п’ятигранної апсиди: величні здвоєні колони розташовані під кутом до основної площини. Центральне прясло оздоблює живописна композиція “Мадонна Іммакулата”.
У завершенні використано скульптурне зображення Святого
Духа у вигляді срібного голуба в оточенні золотого проміння
Глорії. У нижньому ярусі над троном розташована ікона з зо-

браженням апостола Павла з Посланням до ефесян: “Нехай
буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа…” — богодуховний твір дивовижної сили та глибини, в якому гармонійно поєднані елементи вищого богослов’я
та настанов для вірних християн.
Багатою пластикою архітектурних і скульптурних деталей
активно взаємодіє з простором храму композиція Горного сідалища церкви св. Микалая с. Оліїв (Зборівський район Тернопільської обл.). Традиційно для церковного обладнання 7080-х рр. ХІХ ст. відчутними є відгуки класицизму.
Ідейно-смисловим центром композиції Горного сідалища в
церквах Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ
ст. є запрестольний образ. Зазвичай запрестольні ікони відповідають посвяті храму. Проте трапляються винятки, коли
тематично композиція запрестольного вівтаря не узгоджена
з храмовим празником. За збереженими пам’ятками можемо припустити, що під впливом інтер’єрів католицьких костелів у церквах останньої третини ХІХ ст. – початку ХХ
ст. запрестольний вівтар часто мав христологічну посвяту.
Зокрема зустрічаються скульптурні зображення Розп’яття,
Христа-архієрея або живописні композиції “Воскресіння”
(церква Покрови Пресв. Богородиці Угерсько (Стрийський
район Львівської обл.), “Преображення” (церква Преображення Господнього с. Тустановичі (Борислав) (Дрогобицький район Львівської обл.), “Серце Христове” (церква св. Микалая с. Оліїв (Зборівський район Тернопільської
обл.), “Розп’яття” (церква Покрови Пресв. Богородиці с.
Луб’янки Нижні (Збаразький район Тернопільської обл.),
“Зняття з хреста” (Церква Святого Великомученика Юрія
с. Скварява (Золочівський район Львівської обл.).
Існував звичай Богородичної посвяти запрестольного образу. Зокрема традиційними є ікона “Одигітрія” або величний
образ “Іммакулата”. Мадонна Іммакулата — тип запозичених
у католицькій іконографії образів з зображенням вознесіння
Марії. Тут втілено догмат про непорочне надприродне зачаття
Діви Марії. Богородиця зображена серед хмар у сяйві променів, з молитовно складеними руками. Вона стоїть на півмісяці
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або її несуть у небеса ангелята. Біля її ніг або в руках ангелів —
квіти лілії як символ чистоти. Ця тема стала особливо популярною в релігійному мистецтві другої половини ХІХ ст., оскільки
догмат про непорочне зачаття папа римський Пій ІХ утвердив
1854 р. Іконографія сюжету базована на відомих творах іспанських живописців Ф. Сурбарана, Б. Е. Мурильо та “Сікстинської мадонни” Рафаеля. Найчастіше у творах українських авторів поєднано традиційну візантійську іконографію Богородиці
Васіотиси та католицьку іконографію Мадонни Іммакулата.
Традиційно важливим елементом Горного місця у церквах
Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. є сідалища для єпископів. За конструктивними особливостями кафедри дослідники виділяють трони, стільці та ослінчики [5, 585].
Часто як кафедру єпископа використовували звичайні лавиці-ослінчики або фабричного виготовлення стільці, непрезентабельний вигляд яких приховували під багатими килимами
або драперіями. Нашу увагу привернули крісла-каферди, які
виготовили на замовлення скульптори-різьбярі. Проектуючи
їх, майстри зазвичай зверталися до давніх історичних стилів
— готики, ренесансу, бароко. Поєднували природну фактуру
деревини з позолотою, точені елементи компонували з ажурним і рельєфним різьбленням.
Характерною була форма стільця або крісла з перехрещеними ніжками. У Давньому Римі сидіння цього типу було відоме як “курульне крісло” та призначалося тільки для високопосадовців — курулів. У Візантійській імперії, Київській
Русі та в європейському ранньому Середньовіччі крісло з
Х-подібним з’єднанням перетворилося на трон церковних достойників: стояло у вівтарній частині на підвищенні.
Зокрема таку форму обрали для Горного сідалища церкви
Архістратига Михаїла с. Підберізці (Перемишлянський район Львівської обл.). Обабіч півколом розташовані лавицісопрестолія для священиків. У церкві Чуда св. Архангела
Михаїла с. Мишлятичі (Мостиський район Львівської обл.)
сидіння синтрону розташовані на тлі високих дерев’яних
тафель з умонтованими образами празничного циклу. Горизонталь карниза увінчують різьблені урни й ажурне аканто-

ве плетиво. Вплив давньоруського меблярства відчутний у
трактуванні кафедри церкви Покрови Пресв. Богородиці с.
Вузлове (Радехівський район Львівської обл.), у різьбленні
якої використано євхаристичні символи — виноградну лозу,
грона якої скльовують пташки, потир, рибу.
Псевдоготичні трони мають високу спинку з ажуром стрілчастих арок, завершену краббами та хрестоцвітами. Крісла в
неоренесансному стилі мають високу, дещо відхилену назад,
завершену півциркульною аркою спинку, низькі підлокітники
у вигляді волюти. Ніжки утворені з почергово розташованих
точених елементів і чотиригранних брусків. Під впливом барокової стилістики у тронах використовували кабріолеві або
точені ніжки, плавно вигнуті підлокітники, пластичне акантове
різьблення. Такі риси, зокрема, характерні для кафедри церкви
св. Симеона Стовпника с. Нагачів (Яворівський район Львівської обл.), яку виконав майстер Домбек.
Як бачимо, в архітектурному вирішенні Горного місця прочитується чітка залежність його структури від літургійної
основи. Ритуальні предмети, зосереджені тут, переважно є
статичними, мають чітко визначене місце у просторі, створюючи єдину структуру-символ. Цим ніби підкреслена виняткова і непорушна статичність “неба небес”, унікальність Горного
сідалища в загальній ієрархії церкви. А недоступність видимого символу Господньої кафедри, прихована високою стіною
іконостасу, тільки підкреслює дистанцію, яка відділяє від неї
земну людину.
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Annotation
Rostyslav Studnytskyy. Synthesis of arts in composition of High place of
churches of Eastern Galicia of the end of the XIX-th and the first third of the
XX-th centuries. Article is based on the study of interior design of more than
one hundred churches of Eastern Galicia of the end of the XIX-th and the
first third of the XX-th centuries. Consciously confinement of subject matter
allows to pay attention to one of the most important liturgy elements of the
church interior. Artistic and stylistic peculiarities of pieces were analyzed and
typology of architectonic composition of High place was made, also traditional
iconographic schemes and pattern ornamental motives of decoration of elevated
seat were exposed in the article. Bigger part of analyzed objects are studied for
the first time.
Key words: High place, altar icon, iconographical schemes, architectonic
composition of elevated seat, decoration of the elevated seat
Аннотация
Ростыслав Студныцькый. Художественный синтез в композиции
Горного седалища церквей Восточной Галиции конца ХІХ – первoй
трети ХХ в. Статья основана на исследовании обустройства интерьеров больше сотни церквей Восточной Галичины конца ХІХ – первой трети ХХ ст. Сознательное ограничение темы позволяет сосредоточить внимание на одном из важнейших литургических предметов церковного интерьера. На богатом фактическом материале
проанализированы художественно-стилистические особенности произведений, произведена типология архитектонической композиции
Горнего места, обнаружены традиционные иконографические схемы
и типичные орнаментальные мотивы декорирования сопрестолий.
Преобладающее большинство произведений впервые внедрено в научное обращение.
Ключевые слова: Горное седалище, запрестольная икона, иконографические схемы, архитектоническая композиция первосвятительского престола, декоративное оформление сопрестолия.
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