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Анотація – розглянуто способи передачі простору у живопи-

сі Середньовіччя і пам’ятниках попередніх і синхронних культур. 

Встановлено тенденції розвитку середньовічного живопису і вияв-

лені їх зв'язки із загальними закономірностями еволюції людської 

свідомості. 
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Постановка проблеми. Просторові уявлення Середньовіччя без-

посередньо передують створенню перспективних способів передачі 

просторових форм і відношень, що сталося в епоху Ренесансу. Чи ма-

ють просторові уявлення Середньовіччя самостійне значення? Або 

вони важливі лише як підготовча стадія створення перспективи? Як їх 

зміни співвідносяться із закономірностями зміни способів відобра-

ження простору у попередні історичні епохи? Наскільки вони 

пов’язані з еволюцією людської свідомості? Щоб відповісти на ці пи-

тання, необхідно простежити прийоми передачі простору від Раннього 

Середньовіччя до його «осені» і порівняти одержані закономірності зі 

синхронними і передуючими пам’ятниками інших культур. 

Аналіз останніх досліджень. Джерела [1–3] розглядають серед-

ньовічний живопис в основному з мистецтвознавчих позицій. Вво-

диться періодизація, заснована на стилістичних особливостях, і дослі-

джуються особливості стилів, включаючи сюжетні лінії та техніку. 

Основу хронології складають події історичного контексту, що супро-

воджують становлення і занепад феодальної формації. Показуються 

відмінності між окремими регіонами Західної Європи, зокрема, Візан-

тійського, Італійського, Французького, Іспанського і Німецького. Ви-

діляються прийоми передачі простору, що часом порівнюються з при-

йомами, характерними для періоду античності. Порівняння зі синх-

ронними школами Ісламського, Індійського і Китайського регіонів не 

наводяться. Ці матеріали використовуватимуться в даній статті як база 



даних, яка буде піддана обробці з позицій теорії самоорганізації С-

простору [4] в рамках методики, розвиненої у попередніх публікаціях 

про розвиток просторових уявлень людства [5, 6, 7]. Звідти ж будуть 

взяті матеріали з єгипетських і античних просторових уявлень, які бу-

дуть використані для порівняння еволюційних закономірностей. 

Формулювання цілей статті: провести класифікацію середньо-

вічних зображень за способами передачі просторових форм і відно-

шень; зіставити способи передачі простору з досягненнями синхрон-

них культур; визначити місце середньовічного живопису в еволюції 

людської свідомості і становленні сучасних уявлень про простір. 

Методика дослідження. В основу класифікації та інтерпретації 

творів античного живопису покладено теорію суб’єктивного просто-

ру, що спирається на теорію самоорганізації С-простору. Нагадаємо її 

основні положення [4]. 

1. Суб’єктивний простір є обумовленим загальними законами са-

моорганізації складних систем гештальт, що структурує взаємодії з 

довкіллям. Таким чином, людина сприймає не об’єктивний, а «відфі-

льтрований» світ; 

2. Цей гештальт включає декілька каналів взаємодії, що не зво-

дяться один до одного, кожен з яких має свій об’єкт сприйняття; 

3. А саме: інтуїтивно сприймається відношення єдності зі середо-

вищем; за допомогою відчуття свого «я» – внутрішня єдність суб’єкта; 

воля і розум впливають на об’єкт і оцінюють у відповідь реакцію; ро-

зум оперує просторово-часовими категоріями; органи чуття визнача-

ють емоційні реакції на безпосередні дії; 

4. Співвідношення між каналами описується РС-діаграмой сцена-

рію самоорганізації (1С, 1О), а кількість каналів – числовим рядом 

Фібоначчі – 1-1-2-3-5-8. Тобто, наприклад, розум оперує бінарними 

категоріями за принципом «добре/погано», просторово-часові стосун-

ки тернарні, кількість зовнішніх органів чуття п’ять та інше; 

5. Всі ці канали присутні й активні постійно, але лише один із них 

в якийсь період є домінантним, що й визначає відповідний «стан сві-

домості». У свою чергу, взаємодія з конкретним об’єктом визначає 

зміст стану свідомості – у формі ідеї, дії, слова, емоції, у тому числі 

що відносяться до минулого – «спогад» – або майбутнього – «перед-

бачення» – часу; 

6. Отже, на одвічне питання гностики про пізнаваність світу теорія 

відповідає абсолютно ясно: світ пізнаваний постільки, оскільки одна-

кові закони самоорганізації Всесвіту і людини. 

Таким чином, необхідно з’ясувати, який стан свідомості худож-

ника передають його твори і на активізацію якого каналу вони розра-

ховані. Тоді стане можливо правильно інтерпретувати сенс і техніку 

зображень. 



Аналіз середньовічного живопису. З цієї точки зору виділяються 

три періоди (умовно назвемо їх раннім, середнім і пізнім), кожен з 

яких має яскраво виражені особливості передачі простору. 

1. Для раннього періоду (приблизно 5–8 століття) характерним є 

перехід від рівня, досягнутого у пізньоантичному періоді (перспекти-

ва з множиною точок сходу або аксонометрія), до відсутності глибини 

простору або його передачі умовним фоном. Мабуть, лише перекри-

вання предметами, розташованими ближче до глядача, предметів, 

більш видалених, є ознакою глибини, що використовувалася постійно. 

Деякі інші деталі (передача круга еліпсом, гра світла і тіні у складках 

одягу і тому подібне) є досить спонтанними і відображають локальні 

стосунки різних фігур, але не просторові стосунки у цілому (рис. 1).  

   а. б. 

Рис. 1. Живопис раннього періоду: 

 а. Весілля імператора Юстиніана і Феодори, Равенна, Італія, 6 ст. 

 б. Евангеліст Матвій. Мініатюра Золотого Кентерберійського кодексу, 8 ст. 

Зіставимо їх з прийомами зображень простору попередніх епох. 

Порівняння з первісним живописом виявляє відсутність експресії, ди-

наміки, поліморфізму зображень і присутність чіткої орієнтації небо-

земля [3]. Крім того, порівняння з єгипетським культовим живописом 

і ранньоантичними розписами з їх принциповою площинністю вказує 

на деякі спроби передати глибину простору [3]. Проте засоби такої 

передачі у порівнянні з пізньоантичними зображеннями [2] не можна 

охарактеризувати не інакше, як найпримітивніші. 

Ці відмінності якраз й дозволяють говорити про певний занепад: 

з одного боку, втрачено інтуїтивно-магічну безпосередність первісних 

художників (1-3 стадії самоорганізації свідомості), з іншої – відсутнє 

пізньоантичне геометричне розуміння простору (4-я стадія). 

Таким чином, розвиток просторових уявлень в епоху Середньо-

віччя починається з досить низького рівня, але все ж не з «нуля», і ро-

звивається у рамках 4-го рівня. 



2. Середній період (приблизно 8–14 століття) характеризується 

дуже швидкою появою складних просторових композицій (рис. 2 а, б, 

г) і специфічно середньовічних способів передачі просторових відно-

шень: зворотної перспективи для близьких предметів і аксонометрії 

для більш віддалених. Такі ж прийоми використовувалися тоді ж і пі-

зніше у візантійському і староруському іконописі (рис. 2 в). 

Останні витвори мистецтва оцінюються сучасними дослідника-

ми [8, 9] як більш відповідними особливостям людського сприйняття, 

ніж лінійна перспектива. 

Відзначимо значне удосконалення прийомів просторових зо-

бражень на складних поверхнях, а також передачі світла і тіні (рис. 3). 

а.                                                б.                                           в. 

г.  
 

Рис. 2. Живопис середнього періоду:  

а. Присвятний аркуш Першої Біблії Карла Ли-

сого, 9 ст. б. Оттон ІІ і особи, що присягають 

йому на вірність. Мініатюра рукопису Регістра 

Св. Григорія, 10 ст. в. Андрій Рубльов. Трійця, 

15 ст. г. Поклоніння волхвів. Мініатюра Міс-

сала Роберта Жюмьежського, 11 ст. 

 

 

 

 

Рис. 3. Зображення на кривих 

поверхнях. Передача світла і 

тіні: 

а. Палатінськая капела. Пале-

рмо, 13 ст. б. Апостол Петро. 

Вестмінстер, 13 ст. 

                                     а.                                              б. 

 



Тепер порівняємо техніку передачі глибини простору європей-

ських художників із технікою середньовічних китайських живописців 

(рис. 4). 
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Шедеври середньовічного китайського живопису 

Очевидно, що використовуються аналогічні прийоми: площин-

ність із локальним перекриванням близько розташованими предмета-

ми більш віддалених, система плоских планів, аксонометрія. Проте ці 

прийоми доведено до досконалості. Відмінною рисою також є засто-

сування повітряної перспективи і стриманіша палітра. Картини китай-

ських майстрів справляють враження більш зрілих. 



Таким чином, у даний період техніка зображення простору та-

кож розвивалася у рамках 4-ої стадії самоорганізації, і цей процес но-

сив всесвітній характер. Проте наявність перцептивної перспективи 

показує значний вплив 5-ої стадії (сенсорно-чуттєвого сприйняття). 
 

Рис. 5. Ян Ван Ейк. Мадонна 

канцлера Ролена, 15 ст. 
 

3. У пізній період 

(приблизно 14–15 століття) 

ці тенденції продовжували 

наростати (рис.5), особли-

во у світському або алего-

ричному живописі. Можна 

констатувати, що прийоми 

передачі простору за допо-

могою перспективи схожі з 

пізньоантичними (мно-

жинність точок сходу, від-

сутність вираженої лінії 

горизонту), проте коорди-

нація масштабів на різних 

планах, передача світла і тіні виглядають досконалішими, і, крім того, 

присутня повітряна перспектива. 

Таким чином, напередодні Ренесансу з властивим йому раціона-

льним обґрунтуванням лінійної перспективи перцептивна перспектива 

Середньовіччя досягла вершини свого розвитку. 

Висновки. На основі моделі суб’єктивного простору простежено 

зв’язок технічних особливостей із відповідними характеристиками 

попередніх і синхронних пам’ятників живопису. Встановлено тенден-

ції розвитку середньовічного живопису і виявлено їх зв’язки із загаль-

ними закономірностями еволюції людської свідомості. У результаті 

досягнуто нове розуміння середньовічного живопису, вільне від неко-

ректного використання категорій, що не враховують рівень свідомості 

середньовічної людини. 
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЖИВОПИСИ 
 

Ю.Н. Ковалев, А.Ю. Ницын 

 

Аннотация 

 

Рассмотрены способы передачи пространства в живописи 

Средневековья и памятниках предшествующих и синхронных 

культур. Установлены тенденции развития средневековой живо-

писи и выявлены их связи с общими закономерностями эволюции 

человеческого сознания. 

 

DEVELOPMENT OF SPATIAL NOTIONS IN MEDIEVAL PAINT-

ING 
 

Y. Kovalev, A. Nitsyn 

 

Summary 

 

The methods of transmission of space in painting of the Middle 

Ages and monuments of preceding and synchronous cultures are con-

sidered. Tendencies of the medieval painting trends are set and their 

connections with general conformities to law of evolution of human 

consciousness are exposed. 


