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Анна Ружицька-Бризек – 

дослідник візантійсько-руської мистецької спадщини 

 

Польський професор Анна Ружицька-Бризек належала до когорти 

найвидатніших польських мистецтвознавців і була, зокрема, 

найавторитетнішим фахівцем у візантійському та візантійсько-руському 

мистецтві. Почавши ще в далекому 1956 р. дослідження візантійсько-руської 

малярської спадщини Ягеллонів, Анна Ружицька-Бризек присвятила цій 

тематиці все своє життя. Врешті-решт саме завдяки її зусиллям було 

створено Заклад історії візантійського мистецтва, як структурну одиницю 

Інституту історії мистецтв Ягеллонського університету. 

 

Перша мистецтвознавча розвідка Анни Ружицької-Бризек стосувалася 

пізньоруського мальованого триптиху з колекції Музею Чарторийських 

(1951 р.). Під керівництвом свого вчителя Войслава Молє написала і 

захистила у Ягеллонському університеті докторську працю 

«Візантійсько-руські настінні розписи в Каплиці Св. Хреста на Вавелі». 

Ця праця Анни Ружицької-Бризек була опублікована в 3-му томі «Студій 

з історії Вавеля». 

 

Внесок у вивчення візантійсько-руського мистецтва Анни 

Ружицької-Бризек колосальний. У своїх численних студіях, присвячених 



візантійському мистецтві, дослідниця приходить висновку, що воно було 

логічним продовженням античного, взявши з нього властиві засоби формул і 

композиційних мотивів. Такі  засадничі підходи знайшли своє 

віддзеркалення і в студіях, дотичних візантійсько-руського мистецтва: 

«Відлуння античних традицій в візантійсько-руських настінних розписах 

Сандомира і Любліна». 

 

Ще одна праця Анни Ружицької-Бризек «Візантійський іконний 

живопис» – синтетичний начерк історії, де дослідниця піднімає шеренг 

засадничих питань: ідейно-формальну ґенезу, девоційно-літургійні функції, а 

також стильові зміни в хронологічному порядку. Надалі домінуючою 

проблематикою в дослідженнях Анни Ружицької-Бризек стає церковне 

мистецтво і взаємовпливи західної і східної християнських культур. Саме 

такої тематики була коротка стаття «Польське середньовічне мистецтво 

та Візантія і Русь».   В своїй розвідці дослідниця зазначає, що впродовж 

багатьох віків руське мистецтво було під безпосереднім впливом Візантії, 

коли ж ці землі в XIVст. були включені в склад Польської держави, почався 

процес взаємопоєднання обох культур. 

 

Ще в одній своїй праці «Історичний начерк досліджень над 

візантійсько-руськими настінними розписами в Польщі» Анна 

Ружицька-Бризек вводить до польської мистецтвознавчої літератури основні 

поняття історії візантійського мистецтва, термінологію, дослідницькі 

методи. 

 

Безпосередні власні результати дослідницьких напрацювань Анни 

Ружицької-Бризек бачимо в книзі «Візантійсько-руський живопис в каплиці 



Люблінського замку» (1983). Над дослідженням люблінських фресок вона 

постійно працювала в останні  десятиліття, тим самим вдосконалювала 

власні попередні студії. Варто лише порівняти описи мистецьких творів у 

вище згаданій книзі та в другому її виданні, що побачило світ 2000 р. 

під дещо іншою назвою: «Візантійсько-руські фрески фундації Ягейлли в 

каплиці Люблінського замку». 

 

Поруч з дослідженням конкретних мистецьких творів Анна 

Ружицька-Бризек велику увагу приділяла висвітленню загальних понять 

візантійської культури. Саме такого напрямку її праці: «Візантійський 

живопис як предмет», «Рецепція на Русі – дороги проникнення до Польщі» та 

«Символіка візантійської сакральної архітектури». 


